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AANMELDINGSFORMULIER 
Naam:  

Voornamen:  

Roepnaam:  

Straat:  Huisnr.:  

Postcode:  

Telefoon:  Mobiel:  

E-mailadres:  

Man / Vrouw:  Geboortedatum:  

Team: *  Nevobo lidnr: *  

* In te vullen door de ledenadministratie 

Geeft zich hierbij op als lid van VV Tupos Baarlo. 

Bent u eerder lid geweest van VV Tupos? ☐  Ja ☐  Nee 

Bent u lid geweest van een andere volleybalvereniging? ☐  Ja ☐  Nee 

Zo ja, welke vereniging?  Van:  Tot:  

 
Hierbij verklaar ik me te houden aan de regels die staan vermeld in de statuten, huishoudelijk reglement en de 

huisregels van de vereniging. Ik ben op de hoogte van het feit dat het lid zijn van een vereniging ook inhoudt dat 

er bepaalde verplichtingen voor mij zijn. Leden vanaf 16 jaar, hieronder aangeven op welke wijze jij je wilt 

inzetten voor de vereniging. Ik wil mij inzetten als: 

 

Scheidsrechter ☐  Ja ☐  Nee Licentie: 

Trainer ☐  Ja ☐  Nee Diploma: 

Assistent trainer ☐  Ja ☐  Nee  

Activiteiten commissie ☐  Ja ☐  Nee  

Sponsor commissie ☐  Ja ☐  Nee  

Communicatie commissie ☐  Ja ☐  Nee  

Andere werkzaamheden, zoals:  

 

Dit formulier inleveren op bovengenoemd adres.  

Privacybeleid 
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 
internet plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming 
om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 
 
Met dit formulier geef ik VV Tupos toestemming om gegevens 
over mij te verwerken, zoals vermeld in het privacy beleid. 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken, ook voor 
specifieke delen zoals beschreven in het privacy beleid.  

http://www.vvtupos.nl/privacybeleid.php 

Bij leden jonger dan 16 jaar is de handtekening 
van de ouders / verzorgers vereist. 

 

Datum: 

 

Handtekening (ouder/verzorger) 

 

 

 

ledenadministratie@vvtupos.nl
http://www.vvtupos.nl/privacybeleid.php
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23 september 2018 

 

Welkom! 

Namens het bestuur van volleybalvereniging Tupos, heet ik u van harte welkom bij onze vereniging. 

Ik verzoek u het volgende:  

• De doorlopende incassomachtiging aan mij te verstrekken om de contributie in 2 termijnen (februari en 

augustus) van uw rekening af te schrijven. De kosten voor de spelerskaart worden telkens in september 

afgeschreven. Voor leden onder de 18 jaar dient een van de ouders cq de rekeninghouder te 

ondertekenen. De machtiging vindt u op de volgende pagina;  

• Deze machtiging uit te printen en zo spoedig mogelijk te retourneren op bovengenoemd adres;  

• De gegevens, die op de machtiging staan, goed te controleren en te ondertekenen. 

• Uw e-mail adres aan te geven op het aanmeldingsformulier voor berichtgevingen omtrent onze 

vereniging;  

• Uw emailadres aan te geven op het machtingsformulier voor berichtgevingen omtrent afschrijvingen;  

 

Informatie over onze vereniging, de contributie en kosten spelerskaart vindt u op: http://www.vvtupos.nl/  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Monique Thijssen-Driessen 

Ledenadministratie   

ledenadministratie@vvtupos.nl
http://www.vvtupos.nl/
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23 september 2018 

 

Doorlopende machtiging 

 
Naam: VV Tupos   
Adres: Spinnerstraat 8 Woonplaats: Baarlo 

Postcode: 5991 MG Land: Nederland 

Kenmerk machtiging: Contributie of spelerskaart Incassant ID: NL29XXX401640970000 
  

 

Ondergetekende verleent hierbij vanaf, bovenvermelde datum tot wederopzegging machtiging aan VV Tupos 
om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens contributie en kosten van de 
spelerskaart voor onderstaande speler.  
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam lid:  

E-mailadres voor 
berichtgeving afschrijvingen: 

 

 

Gegevens rekeninghouder 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Land:  

IBAN:  

BIC:  

Plaats en Datum:  

Let op of zowel de IBAN, BIC als tenaamstelling goed zijn ingevuld! 

Handtekening rekeninghouder 

 

 

ledenadministratie@vvtupos.nl

