
 z.o.z. 

 

    Aanmeldingsformulier 
(invullen in blokletters) 

Achternaam  Geslacht   M / V 

Voornaam  Voorletters  

Straat + huisnr.  

Postcode + plaats  

E-mail  

Telefoonnummer  Bondsnummer  

Mobiel  Geboortedatum  

 

Lidmaatschap 
(aankruisen aub) 

 senioren competitie  jeugd 

 senioren recreanten  overig 

 

Foto 
(verplicht) 

Graag ontvangen we je pasfoto per e-mail. Mail je digitale pasfoto naar 
info@volamie.nl (mag zelfgemaakt zijn, wel in goede kwaliteit) 

 
De vereniging vraagt bovenstaande gegevens voor: 

- Administratieve doeleinden; ledenadministratie, contributieheffing; 

- Registratie als lid van de Nederlandse Volleybalbond ( NeVoBo); 

- Communicatie over de verenigingszaken, informatieverstrekking over 

competitie en/of uitnodigingen; 

- Het uitvoering geven aan de vereniging. 

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt conform de Privacy Policy van 
Volamie. Voor meer informatie zie onze website. 
 
 

In dit tabel geef ik aan welke gegevens van mij aanvullend door VOLAMIE 
verwerkt mogen worden. 

Onderwerp waarvoor Volamie toestemming vraagt Vul in: JA of NEE 

Mij benaderen voor sportieve activiteiten van 
derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 
maatschappelijke dienstverleners.  

 

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes 
van mij op onze website, Apps  en Social Media 
zoals Facebookpagina. 

 

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

 

 
 
 
 

mailto:info@volamie.nl


 

 
Contributie 
De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurd. Voor actuele bedragen en contactgegevens van de penningmeester 
zie: www.volamie.nl De contributie wordt geïnd via automatisch incasso. Afschrijving 
geschiedt in oktober/november van ieder jaar, of later bij een inschrijving gedurende 
het seizoen. 
 

Machtiging 
De verschuldigde contributie/bijdrage kan automatisch betaald worden (tot 
wederopzegging) door afschrijving van mijn bankrekening.  
 

IBAN:  .........................................................………………………... 
 
Ten name van :  ............................................................................................ 
 
Betreft:(naam speler+team)………………………………………………………………… 
 
 

Datum:  

Handtekening:  (*)(**)  

 
(*) De persoon geeft door de handtekening direct toestemming voor de verwerking van alle 
persoonsgegevens. Indien een persoon geen toestemming geeft, kan dit betekenen dat hij geen lid 
kan worden. 
(**) Bij minderjarigen handtekening van ouder of verzorger. 
 

Dit formulier dient ingeleverd te worden bij de ledenadministratie. (Warmoesstraat 13, 
6678 BB, Oosterhout) Eventueel invullen, scannen en mailen naar info@volamie.nl  
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk  te gebeuren bij het 
secretariaat of de ledenadministratie.  
 

http://www.volamie.nl/
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