
 
 

Secretariaat: 
Noëlle Huisken 
Schabosweg 6 

7635 LD Lattrop-Breklenkamp 
t. 06-57077498 

e. secretariaat@ti-volley.nl 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  

Mobiel:  

E-mailadres:  

Inschrijving per:  

Meespelen wedstrijden: O Nee O Ja 

 Per ingang van O September 

  O Januari 

Indien JA, vergeet dan niet een pasfoto van jezelf te mailen naar: secretariaat@ti-volley.nl. 

  

Datum:  

Handtekening:  
 

 

Aangezien onze vereniging nog veel enthousiaste mensen kan gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk 

onderstaande vragen in te vullen en te retourneren aan het secretariaat. Het verplicht u tot niets, maar  

Ti-Volley stelt het zeer op prijs als u onderstaande invult en inlevert. Vele handen maken namelijk licht werk!!!  

O Ik kan/wil regelmatig wat doen 

O Ik kan/wil zo nu en dan wat doen 

O Ik kan/wil niets doen 

 

NB: geldt tevens voor ouders en verzorgers.  

  

Aanmeldformulier 



 
 

Secretariaat: 
Noëlle Huisken 
Schabosweg 6 

7635 LD Lattrop-Breklenkamp 
t. 06-57077498 

e. secretariaat@ti-volley.nl 
Ik heb belangstelling voor (het): 

O Bekleden van een bestuursfunctie 

O Werven van adverteerders en sponsoren 

O Training geven aan een team (mini’s/jeugd) 

O Coachen/begeleiden van wedstrijden (mini’s/jeugd,/senioren) 

O Scheidsrechter (jeugd/senioren) 

O Wedstrijdsecretariaat 

O Deel uitmaken van de activiteitencommissie 

O Anders, namelijk 

 

Opmerkingen: 
 

 

 

 
Het contributiebedrag zal automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Ti-Volley om de geldende 

contributie af te schrijven van de bankrekening. Als ondergetekende het niet eens is met de 

afschrijving, kan hij/zij binnen 30 dagen de bank opdracht geven het bedrag terug te boeken. 

Naam lid:  

IBAN nummer:  

Naam rekeninghouder:  
 

N.B: Contributie gaat zonder wederopzegging in na één maand proeftraining. Contributie wordt via 

automatische incasso van uw bankrekening geschreven.  

 

Formulier na ondertekening inleveren bij het Secretariaat. 

  



 
 

Secretariaat: 
Noëlle Huisken 
Schabosweg 6 

7635 LD Lattrop-Breklenkamp 
t. 06-57077498 

e. secretariaat@ti-volley.nl 
 

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, APPS EN SOCIAL MEDIA 
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik, ………………………………..…………………………………….., (verder: ondergetekende)   
TI-VOLLEY  (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

O Publiceren van bijv. foto’s/filmpjes van mij op internet, apps, social media, overige media 

O Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek 

O Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen, 
zodat andere leden mij kunnen benaderen 

O Het gebruiken van naam, e-mail en telefoonnumer voor verenigingsdoeleinden 

 

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.  
 

Naam: 
 

Geboortedatum: 
 

Datum: 
 

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:  

 

Toestemmingsverklaring 


