
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Draag jij ook Set Up een warm hart toe? 

Enkele leden hebben de koppen bij elkaar gestoken waar uiteindelijk het volgende idee 

uitgekomen is “De Club van 50” Onder auspiciën van Volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden. 

 

 

Wat is de Club van 50? 

Een Club van 50 is een persoon of een groep mensen die Set Up IJsselmuiden een warm hart 

toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneert. 

Volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden gebruikt dit gedoneerde geld om concrete doelen te 

financieren.  

 

 

Waar zou je dan zoal aan kunnen denken? 

Bij deze doelen kunt je denken aan bijvoorbeeld: aanschaf van nieuwe materialen zoals ballen, 

begeleiding, continuïteit van de vereniging. Kortom alles is bespreekbaar. 

 

 

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met: C. van den Berg. 

Of stuur een e-mail naar: clubvan50@setup-ijsselmuiden.nl 

 

 

JA, IK GEEF ME OP ALS LID VAN DE CLUB VAN 50! 

Ik vind het nuttig en een eer om begunstiger van de Club van 50 te worden en verplicht mij 

(tot wederopzegging) jaarlijks € 50,- bij te dragen aan de Club van 50! 

 

 

Naam   :  ............................................................................................ 

 

Adres   :  ............................................................................................ 

 

Woonplaats   :  ............................................................................................ 

 

E-mail   :  ............................................................................................ 

  

Telefoon   :  ............................................................................................ 

 

Banknummer  :  ............................................................................................ 

  

IBAN nummer :  ............................................................................................ 

 

Handtekening :      

 

 

 

 

 

 

Vul dit formulier volledig in en lever deze dan in bij het secretariaat: 

 

C. van den Berg, Baan 6, 8271 BE IJsselmuiden, Tel : 06 – 275 570 23 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classified Personnel Information 

Toestemmingsverklaring  

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren 

over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we 

speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de 

website/social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw 

gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik : …………………………………………………………………………………… 

 

(verder: ondergetekende) SET UP IJSSELMUIDEN  (verder: vereniging) toestemming om 

gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 

gegevensverwerkingen: 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en/of social 

media van Set up IJsselmuiden. 

 Het beschikbaar stellen van naam, adres en geboortedatum van jeugdleden aan het 

Grootburgerweeshuis in Kampen om in aanmerking te komen voor een 

jeugdsubsidie. 

 Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen 

zodat andere leden, trainers, bestuursleden mij kunnen benaderen. 

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

 Het beschikbaar stellen van naam, adres en geboortedatum aan de volleybalbond 

Nevobo, zodat ik in aanmerking kom op competitie en andere toernooien 

georganiseerd vanuit de Nevobo te spelen. 

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 :    
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