
Achternaam: Straat:
Voorletter(s): Huisnummer:
Tussenvoegsel(s): Postcode:
Roepnaam: Plaats:
Geboortedatum: Telefoon nr.:
Geslacht:         Man / Jongen Mobiel nr.:

        Vrouw / Meisje E-mailadres:

Lidsoort:         Jeugd         Ondersteunend lid

        Senioren         Club van 50 lid

        Recreanten

Datum 1e training:
(Indien er geen 1e training datum ingevuld is, wordt met terugwerkende kracht contributie
betaald vanaf 1 juli of vanaf 1 januari van het betreffende seizoen!)

Team:

Competitie spelen?         Ja

        Nee

Gaat spelen in team?

NeVoBo-relatiecode:

IBANNR:

Ten name van:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

(Indien jonger dan

 18 jaar door

 ouder/voogd.) 

Naam:

Versie: 01-01-2021

CONTRIBUTIE

Betaling geschiedt via automatische incasso per maand vooraf. Met uw handtekening verklaart u zich akkoord en machtigt
V.V. Set Up voor de verschuldigde verenigings-contributie en NeVoBo-contributie van zijn/haar rekening af te schrijven.

Tevens tekent u voor akkoord voor het automatisch incasseren van boetes omtrent de ballen.
(Zie hiervoor de brief van de ballencommissie op de website.)

VRIJWILLIGER VAN SET UP

Betaalwijze via: Automatische incasso per maand vooraf.

Voor bedragen contributie(s), zie hiervoor de website.

Ook een volleybalvereniging als Set Up kan alleen functioneren als de leden ook bestuurlijk of organisatorisch een steentje
willen bijdragen. We gaan er dan ook van uit dat alle leden, en de ouders van jeugdleden, zich in principe bereid verklaren

een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Uiteraard willen we daarbij graag rekening houden met voorkeuren en mogelijkheden.
Als je hierover meer wilt weten kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

AANMELDING

COMPETITIE

De vragen "competitie Ja/Nee" en "gaat spelen in team" in overleg 
met de trainer in vullen.

Bij "Ja" ik wil competitie spelen, geef mij op voor volleybalcompetitie 
bij de NeVoBo.

Tevens ben ik op de hoogte van dat ik dan ook NeVoBo-contributie 
verschuldigd ben.

Wanneer ik nog niet in het bezit ben van een geldige spelerskaart, 
lever ik een digitale pasfoto aan bij de ledenadministratie. 

(Indien je als lid al bekend bent bij de NeVoBo.)

Aanmeldingsformulier NIEUW LID
Het is verplicht alle formulieren volledig in te vullen en deze te mailen aan:

ledenadministratie@setup-ijsselmuiden.nl



Naam:

Geboortedatum:

Datum:

Handtekening:

Naam:  (ouder/voogd.)

Handtekening:

             (ouder/voogd.) 

Versie: 01-01-2021

PERSOONLIJKE GEGEVENS   (Altijd invullen!)

IK GEEF DE VERENIGING TOESTEMMING VOOR DE HIERONDER AANGEKRUISTE GEGEVENSVERWERKINGEN:

PERSOONLIJKE GEGEVENS   (Altijd invullen door ouder of voogd bij jonger dan 16 jaar!)

Toestemmingsverklaring

Classified Personnel Information

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.

(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.

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar
dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Met dit formulier geef ik :


	Aanmelden Nieuw Lid V01.pdf
	Aanmelden Nieuw Lid V01.pdf
	AVG V01

	Toestemmingsverklaring V01

	Lw_Achternaam: 
	Lw_Emailadres: 
	Lw_Voorletters: 
	Lw_Tussenvoegsels: 
	Lw_Roepnaam: 
	Lw_Geboortedatum: 
	Lw_Man / Jongen: Off
	Lw_Vrouw / Meisje: Off
	Lw_Telefoon nr: 
	Lw_Plaats: 
	Lw_Postcode: 
	Lw_Huisnummer: 
	Lw_Mobiel nr: 
	Lw_Straat: 
	Lw_Jeugd: Off
	Lw_NeVoBorelatiecode: 
	Lw_Datum 1e training: 
	Lw_Team: 
	Lw_Senioren: Off
	Lw_Recreanten: Off
	Lw_Competitie / Ja: Off
	Lw_Competitie / Nee: Off
	Lw_Gaat spelen in team?: 
	Lw_Club van 50: Off
	Lw_Ondersteunend Lid: Off
	Lw_IBANNR: 
	Lw_Naam: 
	Lw_Ten name van: 
	Lw_Datum: 
	Lw_Plaats_02: 
	Avg_Met dit formulier geef ik: 
	Avg_01_ Ja / Nee: Off
	Avg_05_ Ja / Nee: Off
	Avg_04_ Ja / Nee: Off
	Avg_03_ Ja / Nee: Off
	Avg_02_ Ja / Nee: Off
	Avg_Naam: 
	Avg_Geboortedatum: 
	Avg_Datum: 
	Avg_Naam_Ouder-Voogd: 


