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INSCHRIJFFORMULIER 
 
Wilt u voor onze ledenadministratie onderstaande gegevens invullen. 
 
Naam:         
 
Telefoonnummer:        
 
E-mailadres:        
 
Speelt u competitie:   Ja   Nee  (aanvinken wat van toepassing is) 
 
Trainer:         
 
Team:         
 
Datum:         
 
Handtekening:        
 
Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat van u of uw kind een foto van een gehouden 
verenigingsactiviteit zou kunnen verschijnen op de website/sociale media van de vereniging. 

 
Voor de afwikkeling van een goede administratie is het noodzakelijk dat u beide onderstaande blokken volledig invult. 
Dit formulier dient ook gebruikt te worden indien u een wijziging in de gegevens door wil laten voeren. 

 
 
 
  

INCASSO MACHTIGING 
 
Wilt u i.v.m. de incasso machtiging onderstaande gegevens invullen. 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging Xanthos te Zetten om van 
zijn/haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven wegens contributies/teamgelden/NEVOBO bijdragen. 
 
Naam speler:        
 
Geboortedatum speler:       
 
Adres:         
 
Postcode en woonplaats:       
 
Team:         
 
NEVOBO kosten worden in zijn geheel in september geïnd voor het aankomende seizoen. 
Teamgelden worden maandelijks afgeschreven van september t/m juni. 
Contributie wordt maandelijks afgeschreven van september t/m juni. 
 
IBAN-bankrekeningnummer:       
 
Tenaamstelling rekening:       
 
Woonplaats:        
 
Datum:         
 

Handtekening rekeninghouder: 
(Voor jeugdleden tot 18 jaar handtekening ouder of verzorger) 
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TOESTEMMINGSVERKLARING 

 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen wij speelschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en sociale media plaatsen. 
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Volleybalvereniging Xanthos te Zetten (verder: 
vereniging) toestemming om gegevens over/van mij te verwerken. 
 
Ik geef toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Publiceren van bijvoorbeeld mijn wedstrijduitslagen of speelschema op website en/of sociale 
media (deze gegevens worden mogelijk wel zelfstandig door de NEVOBO gepubliceerd. De 
vereniging staat daar buiten). 
 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op website en/of sociale media. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto op de website. 

 Mij gedurende 25 na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 
reünie of andere bijzondere gebeurtenis. 

 
 De vereniging vraagt van u de volgende gegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres, 

geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, foto en bankgegevens. 
 
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 ieder moment intrekken. 
 
Naam:           
 
Geboortedatum:         
 
Datum:           
 
 
Handtekening:          
 

LET OP: Indien bovengenoemde op het moment van ondertekening jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder/verzorger ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/verzorger:         
 
Handtekening ouder/verzorger:       


