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AANMELDINGSFORMULIER 
 
Achternaam :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorletters :………………..   Voornaam:……………………..…………………………............................................. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode :……………………………………………….. Woonplaats .......…………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :……………………………………  Geboorteplaats: ..…………………….………...................................................... 

Geboortedatum :……………………………………… Nationaliteit :…………………………….…………………………………………………………. 

Geslacht : Man / Vrouw*     

E-mailadres :…………………………………………………….............................................................................................................. 

Aanmelddatum :………………………………………. Contributiebetaling: 2 x per jaar 

IBANummer. : NL………………………………………...……………………………………………………………………………………………................... 

Soort lid : competitie/recreant*  Op welk niveau heeft u gespeeld: ………………………………………………………… 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

- Conform de statuten (een exemplaar hiervan is opvraagbaar bij de ledenadministratie) gelden voor het 

lidmaatschap onder meer de onderstaande bepalingen : 

- De contributie bij V.C.Actief wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd. 

- Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en vóór 1 juni van het lopende jaar worden opgezegd bij de 

secretaris van de vereniging.. Het contributiejaar voor de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

- Tussentijdse afmelding is in principe niet mogelijk, tenzij, wederom schriftelijk, geldige redenen worden 

aangevoerd, zulks ter beoordeling van het bestuur van de V.C. Actief. 

- Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van de 

contributie door Actief t.l.v. bovenvermeld bank-/gironummer. 

- Ondergetekende verklaart zich ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden opgenomen in het 

ledenbestand van Actief. 

 
De vereniging zal deze gegevens beheren conform de wet “Bescherming Persoonsgegevens”. 

 
Handtekening ouder/verzorger   Handtekening nieuw lid   Datum 

(indien het lid minderjarig is) 

………………………………………………  …………..……………………….   ………………..…………… 
Lees ook goed de beide bijlagen door en stuur deze samen met het aanmeldingsformulier op naar sec@vcactief.nl of per 
post naar: VC Actief, Ruskenstukken 13, 9761KL, Eelde. 

mailto:sec@vcactief.nl
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BIJLAGE 1; Vrijwilligersinzet VC Actief 

Wij zijn een vereniging die draait op het vrijwilligerswerk van haar leden. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich ergens 
voor inzetten gedurende het volleybalseizoen. Vaak gaat het om een éénmalige taak, zoals een keer tellen of fluiten. 
 
Geef in onderstaand schema aan bij welke activiteit u (als ouders) wilt helpen (kies minimaal 1 activiteit): 

 

O   Ik ben in het bezit van een geldig (EHBO /AED) diploma 

O   Ik heb een scheidsrechterslicentie 

O   Ik ben bereid een trainerscursus te volgen 

O   Ik ben bereid een scheidsrechterscursus te volgen 

 

 

Activiteit Informatie over de activiteiten Geef hier aan voor welke activiteit we 

u kunnen benaderen 

Oliebollentoernooi organiseren  

 

Het toernooi is altijd eind december. 

Voorbereiding in november/begin 

december 

 

Ondersteunen bij de 

banketstaafactie 

In totaal ca 3 uur in november  

 

Fluiten/tellen tijdens mini 

jeugdtoernooi  

Wordt 2 x per jaar op een 

zaterdagochtend georganiseerd tussen 

ca 9.00-13.00 u 

 

Invaltrainer senioren (incidenteel) Diverse avonden  

Ondersteunen bij de 

volleybalclinic voor basisscholen, 

tijdens de Koningsspelen 

jaarlijks 1 vrijdag in april 

 

 

Bestuurstaken Ca 6 x per jaar vergaderen + ca 2 uren 

per maand 

 

Invaltrainer jeugd (mini’s of 

meisjes C) 

Incidenteel op maandagavond tussen 

18.00-20.00 u 

 

Scheidsrechter bij 

thuiswedstrijden op zaterdag 

tussen 16.00-20.00 u (graag 

aangeven of je hier structureel of 

incidenteel voor benaderd kunt 

worden) 

  

Bestuurstaken? 

 

  Bestuurstaken? 
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BIJLAGE 2; Privacybeleid VC Actief 

Sinds 25 mei 2018 is EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
kortweg AVG) in werking gesteld. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze 
wetgeving. 
 
Op de website http://www.vcactief.nl/ vindt u ons privacybeleid. We vragen u om deze informatie door te lezen, 
zodat u op de hoogte bent van dit beleid.  
 
In het kader van de AVG moeten wij aan u vragen of u bezwaar heeft tegen het gebruik van geschikt fotomateriaal 
waarop u als lid kan zijn afgebeeld in het kader van activiteiten van onze vereniging. Dit betreft bijvoorbeeld 
teamfoto’s, foto’s van wedstrijden of evenementen. Deze foto’s zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden die 
passen binnen de doelstellingen van onze vereniging.  
Indien u geen toestemming verleent zullen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat u op foto’s wordt 
afgebeeld maar hierbij vragen wij ook uw eigen medewerking. Als er bijvoorbeeld een teamfoto wordt gemaakt, is het 
ook uw eigen verantwoordelijkheid om aan te geven dat u hier niet op afgebeeld wilt worden.  
 
Mocht u geen toestemming willen verlenen voor het gebruik van fotomateriaal, dan willen wij u vragen om 
bijgevoegd antwoordformulier ondertekend aan ons te retourneren, samen met het aanmeldformulier.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Antwoordformulier voor gebruik fotomateriaal VC Actief 

(alleen in te vullen indien men geen toestemming geeft) 
 

Voornaam: 
Achternaam: 
Team: 
 
Hiermee geef ik geen toestemming voor het gebruik van fotomateriaal waarop ik ben afgebeeld en begrijp dat ik 
hierbij ook een eigen verantwoordelijkheid heb bij het voorkomen hiervan. 
 
Datum: 
Handtekening: 

Voor leden onder de 16 jaar moet dit formulier ondertekend worden door één van de ouders. 

 

http://www.vcactief.nl/

