
 

 

 

Het ingevulde inschrijfformulier 
levert u samen met een (digitale) 
pasfoto in bij de ledenadministratie. 
Deze foto is bestemd voor de Nevobo 
spelerspas. 

  Ledenadministratie 
  Rashvin Moelchand 
  Meerburgstraat 16 
  2548 RX Den Haag 
  leden@velovolleybal.nl 

                www.velovolleybal.nl 
 
www.facebook.com/VeloVolleybal 
 
@VeloVolleybal 

 

Gegevens nieuw lid 
 
Voorletter(s) & achternaam  : 
 

Roepnaam    : 
 

Adres     : 
 

Postcode & woonplaats  :  
 

Telefoonnummer/06 nummer : 
 

E-mailadres   : 
 

Geboortedatum   : 
 

Geslacht   :   M / V* 
 
Bent u eerder lid geweest van een andere volleybalvereniging? Ja / Nee*  
Welke vereniging  : 
Wat is uw bondsnummer : 
 
VELO Volleybal is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wat zou u kunnen doen voor de 
vereniging? Denkt u aan scheidsrechter, coach, trainer, commissielid, bardienst (>18), etc. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik ga wel/niet* akkoord met het plaatsen van foto’s en video’s van wedstrijden/activiteiten op de 
website/facebookpagina en in de nieuwsbrief van VELO volleybal. Voor teamfoto’s is geen aparte 
toestemming vereist. U ontvangt door uw inschrijving ook de nieuwsbrief van de vereniging per mail. 
 
*Doorstrepen wat niet van toepassing is 

Als het nieuwe lid < 18 jaar is, gelieve ook onderstaande gegevens in te vullen 
 
Voorletter(s) & achternaam  : 
 

Telefoonnummer   :  
 

E-mailadres    : 
 
☐ Vader/moeder ☐ Verzorger  ☐ Wettelijk vertegenwoordiger  s.v.p. aankruisen 
 
VELO Volleybal is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wat zou u kunnen doen voor de 
vereniging? Denkt u aan scheidsrechter, coach, trainer, commissielid, bardienst (>18), etc. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Plaats & datum:      Handtekening:  

 
 
 
<18 jaar: Dan is de handtekening van ouder/verzorger/ wettelijke vertegenwoordiger verplicht. 

Bij ondertekening verklaart men zich akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Volleybal Vereniging VELO. Deze kunt u op 
de website www.velovolleybal.nl vinden. Dit formulier dient volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening te worden ingeleverd bij de 
ledenadministratie. De inschrijving volgt na goedkeuring door het bestuur. Gedurende het seizoen volgt per mail het verzoek tot betaling van de 
contributie en het inschrijfgeld. In de privacy policy op de site staat beschreven wat wij met uw gegevens doen. 

Inschrijfformulier VELO Volleybal 


