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Gegevens nieuw lid 
Achternaam  

 

Voorna(a)m(en)  
 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Tel. Nummer(s)  

Mobiele tel. Nummer(s)  

E-mail (meerdere e-mail adressen mogelijk)  
 

Geboortedatum  
 

Pasfoto 
Als je competitie gaat spelen is een digitale foto nodig. Graag een op een pasfoto lijkende digitale foto per e-mail 

insturen naar: secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl. 
 

Duur Lidmaatschap & Afmelden 
Opgave is geldig voor 1 seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. 

Zonder schriftelijke afmelding wordt je lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.  

Afmeldingen dienen uiterlijk 31 mei binnen te zijn, schriftelijk of via email: secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl 
 

Contributie & Machtiging 
Categorie Contributie per kwartaal (sinds 1-1-2016) Contributie per kwartaal (per 1-1-2019) 

Senioren competitie € 53,50 € 57,50 

Senioren recreanten € 35,00 € 39,00 

Zitvolleybal recreanten € 35,00 € 39,00 

Jeugd A  € 43,50 € 43,50 

Jeugd B/C € 38,50 € 38,50 

Mini’s   € 26,-- € 26,-- 
 

De contributie wordt via automatische incasso per kwartaal van je rekening afgeschreven (rond: 2 januari, 1 april, 2 juli, 

1 okt). We vragen je daarom onderstaande verklaring in te vullen en te ondertekenen. Bij opgave minderjarigen dient 

een van de ouders te ondertekenen. Wil of kan je niet via automatische incasso betalen, dan is de contributie per 

kwartaal € 2,- hoger. 
 

Hierbij machtig ik Volleybalvereniging Haulerwijk voor het één keer per kwartaal afschrijven van de contributie: 

Naam.  

IBAN - Rekening nr.  

Datum  

Handtekening 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Als vereniging hebben wij ons te houden aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons 
verenigings-AVG kun je vinden op onze website. We zijn verplicht jouw toestemming te vragen om jouw gegevens te 
mogen gebruiken. 
 

Toestemmingsverklaring  
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij jou graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en 

filmpjes van jou of jouw kind op de verenigingswebsite (www.volleybalhaulerwijk.nl ) of op Facebook plaatsen.  

 

Door ondertekening van dit formulier geef je aan Volleybalvereniging Haulerwijk toestemming om gegevens over jou 
en/of jouw kind te gebruiken.  
 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn kind op de verenigingswebsite of Facebook. 

 Het opnemen van mijn of mijn kind haar/zijn teamfoto op de verenigingswebsite. 

 Het gebruik van mijn e-mailadres om verenigingsinformatie (teamindeling, wedstrijdschema’s, etc.) te sturen. 

 Het gebruik van mijn mobiele nummer om evt. team Whatsapp groepen aan te kunnen maken of u snel te kunnen 

bereiken. 

 

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

nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging jou opnieuw om toestemming. 

Je mag jouw toestemming op elk moment intrekken.  

 

 

Ondertekening: 
 

LET OP:  In geval het betreffende lid jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring door een ouder/verzorger  

  ondertekend te worden. 

 

Naam lid/ouder/verzorger..…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Waar formulier inleveren? 
Graag bovenstaande gegevens volledig invullen en samen met een digitale pasfoto (indien van toepassing) inleveren bij 

of zenden aan de Verenigingssecretaris:  

• Alberdien Veldkamp-Roffel Adres:  Meester van de Meistraat 31 8433NK Haulerwijk. 
    Email:  secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl 
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