
                                  Aanmeldingsformulier 

 

Persoonsgegevens
Achternaam Geslacht Man Vrouw

Voorletters Tussenvoegsel

Roepnaam Geboortedatum

Straat Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer Mobiel nummer

E-mailadres

Door me aan te melden, word ik lid van VCP
Deelname competitie 	     Ja Nee

Ik ben al eerder lid geweest van een bij de NeVoBo aangesloten volleybalvereniging. Ja Nee

Vul dit in wanneer je eerder lid van een NeVoBo-vereniging bent geweest:

Vereniging

Niveau

Bondsnummer

Machtiging
Hierbij machtig ik volleybalvereniging VCP in Oploo de contributiegelden automatisch van mijn rekening af 
te schrijven. 

IBAN-rekeningnummer

Datum

Handtekening rekeninghouder



Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal en persoonsgegevens
Ik geef VCP toestemming om mijn beeldmateriaal en persoonsgegevens te gebruiken voor (per onderdeel 
aangeven):

Regionale nieuwsmedia, zoals streekkranten (Komplo). 

Doel: informeren van (toekomstige) ouders en leden over VCP Oploo en de 
trainingsmogelijkheden. 

Ja Nee

De openbare website van VCP Oploo.

Doel: informeren van (toekomstige) ouders en leden over VCP Oploo, het geven en 
te volgen trainingen en diverse sportactiviteiten, zoals clinic’s, toernooien 
enzovoort

Ja Nee

De (digitale) nieuwsbrief van VCP Oploo voor ouders en leden (wordt ook op de 
site geplaatst).

Doel: Ouders en leden informeren over activiteiten en ontwikkelingen bij VCP 
Oploo.

Ja Nee

Publicatie van bijvoorbeeld foto’s en/of fimpjes van mij op sociale media-account 
van VCP Oploo (internet, apps, Facebook, etc.).

Doel: Informatie verspreiden over sport- en trainingsactiviteiten, verspreiden van 
instructie- en trainingsmateriaal. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk 
over de trainingsmogelijkheden bij VCP Oploo. 

Ja Nee

Het beschikbaar stellen van mijn naam, telefoonnummer en mailadres aan het 
bestuur en andere leden, zodat zij mij eenvoudig kunnen benaderen.

Ja Nee

Het gebruiken van mijn persoonlijk gegevens bij inschrijvingen voor toernooien, 
competities, cursussen en/of andere evenementen bij de vereniging.

Ja Nee

Het vermelden van mijn naam bij bijzondere verdiensten in communicatie hierover. Ja Nee

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken en/of veranderen. 

Ondertekening
Datum

Handtekening

Ouder/verzorger (voor leden onder de 18 jaar)


