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I N S C H R I J F F O R M U L I E R  
 

Naam + voornaam   :  
 

Adres     :  
 

Postcode + plaatsnaam    :  
 

Geboortedatum        :  

 
Geslacht       : man / vrouw * 

 
Telefoon       :  

 

Emailadres    : 
 

Wilt U bij Voverdi competitie gaan spelen? : ja / nee * 
 

Ingangsdatum lidmaatschap Voverdi   :  

 
Opmerking   : Pasfoto aanleveren vanaf 12 jaar e.o. 

 
Bijlagen    : toestemmingsverklaring, welke apart ondertekend moet worden 

 
 Ondergetekende verklaart kennisgenomen te hebben van de privacyverklaring op de website: www.voverdi.nl 

en gaat hiermee akkoord. 

 

 
Handtekening (voor minderjarigen    :  

door ouder/verzorger) 
 
• Doorhalen wat niet van toepassing is. 

  

 

Contributie seizoen 2022/2023:  

Jeugd  €  65,00  per seizoen   + € 10,00 inschrijfgeld 
C-jeugd (vanaf 12 jaar)  € 130,00 per seizoen   + € 10,00 inschrijfgeld 

Recreanten (vanaf 18 jaar)  € 105,00  per seizoen   + € 10,00 inschrijfgeld  
 

Peildatum leeftijdscategorie: 1 september. Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 
De contributie dient altijd vooruit te worden betaald, direct na ontvangst van het door de penningmeester 

opgestelde betalingsverzoek. U kunt dit betalingsverzoek aan het begin van ieder seizoen (medio oktober) 

verwachten.  
 

Gegevens penningmeester: Annemiek v.d. Luijtgaarden, via penningsmeester@voverdi.nl of 06-55055634. 
 

Betalen kan op de volgende manier: 

Op bankrekeningnummer NL57 RABO 0313 8042 14 t.n.v. Volleybalvereniging Voverdi. 
 

Dit formulier dient u in te leveren bij train(st)er of bij het bestuur. 
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Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging en de 

activiteiten. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet of 

social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………………………………………………………….. Voverdi 

Volleybalvereniging Dinteloord  toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van de vereniging.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet of social media 

 Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij eventueel 

kunnen benaderen voor aanbiedingen 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek: 

□ OP DE WEBSITE 

□ OP FACEBOOK 

 Mijn naam en telefoonnummer beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam:   

 

Geboortedatum: 

 

Datum:  

 

 

 

Handtekening: 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens 

door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 
 

 
 

 

Naam ouder/voogd: 

 

 

 

Handtekening ouder/voogd: 

 

 


