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Persoonlijke gegevens

Aanvullende informatie (indien van toepassing)

Lidmaatschap VV Havoc

Competitie

Contributie

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

Emailadres

Bent u eerder lid geweest van een volleybalvereniging?

Zo ja, welke vereniging?

Heeft u in de NEVOBO-competitie gespeeld?

Zo ja welke divisie/klasse?

Spelerskaartnummer

Lidsoort:

Alle mini-, jeugd- en seniorenteams doen mee aan de Nevobo-volleybalcompetitie. Recreanten kunnen hiervoor
kiezen. Dat betekent automatisch dat deze leden ook aan de Nevobo contributie verschuldigd zijn. Graag ont-
vangt de ledenadministratie een digitale pasfoto t.b.v. de spelerspas via: ledenadministratie@vvhavoc.nl. Het 
dient een actuele, goed lijkende pasfoto te zijn, van voren genomen en in kleur. Bestandstype JPEG, resolutie 
600 x 800 pixels,verhouding 3 x 4.

Alle mini-, jeugd- en seniorenteams doen mee aan de Nevobo-volleybalcompetitie. Recreanten kunnen hiervoor
De contributie wordt geïnd per incasso in 6 termijnen. Het volleybalseizoen loopt van 1 mei tot en met 30 april 
het daarop volgende jaar. Competitie spelende leden betalen jaarlijks een kleding bijdrage van € 11,-. Dit bedrag 
wordt na aanmelding automatisch per incasso geïnd.

Mini’s

Jeugd

Senioren

Recreatief (competitie JA/NEE)

Team

Training

Tijdstip

Per datum

MA / DI / WO / DO / VR

JA / NEE

JA / NEE

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres ouders
(voor leden onder de 18 jaar)

We leiden onze leden vanaf 16 jaar op tot V6 scheidsrechter.
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Iban

Vrijwilligerswerk

Toestemmingsverklaring

Door het invullen van onderstaande strook machtigt u VV Havoc om de contributie automatisch te innen.
(Zonder machtiging is het niet mogelijk om lid te worden)

Om de vereniging draaiende te houden heeft ieder lid of ouder van een jeugdlid de verplichting om een vrijwilli-
gerstaak op zich te nemen. Hieronder kunt u aangeven waar uw interesse ligt.

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de vereniging, sportactivitei-
ten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s en wedstrijduitslagen publiceren en onze vereni-
ging en onze sport in diverse media promoten. Met dit formulier vragen wij je, in het kader van de AVG, toestem-
ming om ook jou gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Volleybal Vereniging Havoc, verder ‘Vereniging’, toestemming om 
gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de Vereniging toestemming om:
 • Mijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en/of vrij 
 willigersactiviteiten.
 • Mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die noodzakelijk zijn om in competitieverband of  
 andere verbanden te volleyballen (waaronder Nevobo en regionale competities).
 • Mijn contactgegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren om mij te kunnen benaderen voor  
 bijvoorbeeld een reünie of andere bijzondere gebeurtenis.

IBAN

Ten name van

Datum

Plaats

Handtekening: 

Naam:

Bank/Giro:

Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de volleybalvereniging Havoc om van zijn/haar bank- of 
girorekening de betreffende contributie te innen.

Bankrekening

Girorekening

(indien minderjarig
door ouder of voogd)

Bestuursfunctie

Oud papier ophalen

Scheidsrechter

Sponsorcommissie

Technische Commissie

Trainer

Kantinedienst (2x per seizoen)

Diverse voorkomende werzaamheden

Beheersteam Bouwmeester

Coach 

BHV’er

Schoonmaak werkzaamheden 
kantine
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Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

	 		Beeldmateriaal	zoals	foto’s	en	filmpjes	van	mij	op	de	tv-schermen	in	Sporthal	de	Bouwmeester,	apps,	 
   kranten en huis-aan-huis blad (zoals bijv een kampioensfoto) te (laten) publiceren.

	 		Beeldmateriaal	zoals	foto’s	en	filmpjes	van	mij	op	de	website	van	de	Vereniging	en	op	de	Havoc	Facebook		
   pagina te publiceren.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven vermelde redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Handtekening:
 

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.

Naam ouder/voogd:

Handtekening ouder/voogd:


