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Datum inschrijving
Achternaam
Voornaam
Voorletters

Geslacht

Man
Vrouw

Volleybalvereniging MADJOE

Adres

Pasfoto

Aanmeldingsformulier

Geboortedatum

Om je aan te melden bij de Nevobo en het aanvragen van een
spelerskaart hebben wij een pasfoto nodig. Lever deze gelijk in bij de
aanmelding.

Madjoe is een vereniging die
draait op vrijwilligers. Ook
jouw hulp is daarbij welkom.
Dit kan in een commissie,
maar ook bij een enkele
activiteit. Zou je aan willen
geven waar jouw interesse
naar uitgaat binnen de
vrijwilligerstaken van
Madjoe? Waar mogen wij jou
voor benaderen?

Lid technische-, jeugd of CMV-commissie
Lid sponsor- evenementen- en/of toernooicommissie
Scheidsrechter, trainer en/of coach
Communicatie PR en/of redactie clubblad, social
media en nieuwsbrieven
Kantine (bar/keuken) diensten (vanaf 16 jaar)
Helpen bij Hemelvaarttoernooi en/of andere
(jeugd/CMV) evenementen/(incidentele) activiteiten
BHV-er/EHBO-er
Anders nl:

Postcode
Woonplaats
Telefoon
Telefoon mobiel
E-mail
Competitiespelen

Ja

Nee

Vorige vereniging
Nevobo relatiecode
(staat op je spelerspas)

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geef je toestemming als competitie spelend lid om
jouw gegevens door te geven aan de Nevobo in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee
bekend te zijn dat de Nevobo de adresgegevens mogelijk ook aanwendt voor acties van Nevobo sponsors
en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. Madjoe draagt zorg voor de aanmelding
en contributieafdracht aan de Nevobo.

Ondertekening
Datum

Handtekening

Madjoe aanmeldingsformulier 2018

* In te vullen door Madjoe
Datum retour *

Verwerkt ledenadministratie*

zie voor privacy policy www.vvmadjoe.nl
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Machtiging doorlopende SEPA incasso Volleybalvereniging MADJOE

Incassant
Naam incassant

Volleybalvereniging Madjoe

Adres

Gerard Brandtweg 10

Postcode en woonplaats

1602 LA Enkhuizen

Incassant ID

NL27MDJ406247540000

Kenmerk machtiging*
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 VV Madjoe doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens contributies, trainingsbijdrage, kledingvergoeding, boetes en overige
bijdragen;
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van VV Madjoe.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassogegevens
Incassering in één termijn (in december)
Incassering in twee termijnen (in oktober en februari)
Naam lid
Naam rekeninghouder
Adres rekeninghouder
Postcode en woonplaats
Email rekeninghouder
(voor toesturen
incassofactuur)
Rekeningnummer (IBAN)
Indien het saldo bij automatische incasso ontoereikend is en het totaal te betalen bedrag niet binnen de
daarvoor gestelde datum is bijgeschreven op de bankrekening van Madjoe, wordt € 7,50 aan extra
administratiekosten in rekening gebracht. Voor automatische incasso is de uiterste betaaltermijn het einde
van de maand waarin de incasso plaatsvindt.

Ondertekening rekeninghouder

* In te vullen door Madjoe

Plaats

Datum retour *

Datum
Handtekening

Madjoe aanmeldingsformulier 2018

Verwerkt penningmeester*

zie voor privacy policy www.vvmadjoe.nl
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Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten, evenementen, acties en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op de Madjoe website, internet, Apps en
social media plaatsen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en
gaan daar ook zorgvuldig mee om. Voor nadere informatie daarover verwijzen wij je naar de
privacy policy van Madjoe, welke te vinden is op de website.

Toestemmingsverklaring Volleybalvereniging MADJOE

Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………..…… (verder:
ondergetekende) Volleybalvereniging Madjoe (verder: Madjoe) toestemming om gegevens over mij
te verwerken.

Ik geef Madjoe toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Het publiceren van naam, foto’s en filmpjes van mij op de Madjoe website, internet,
Apps, social media en digitale nieuwsbrieven en Time Out;
Het opnemen van pasfoto en teamfoto van mij:
op de Madjoe website
op social media
in (digitale) nieuwsbrieven
in het (digitale) clubblad Time Out
in de kantine Time Out
Het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven;
Het ontvangen van het (digitale) clubblad Time Out;
Het ontvangen van uitnodigingen voor leden vergaderingen;
Het ontvangen van uitnodigingen voor acties en evenementen;
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte mogelijkheden. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt Madjoe mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op
elk moment intrekken.

Ondergetekende
Naam

Datum retour *

Geboortedatum
Datum
Verwerkt *
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

Madjoe aanmeldingsformulier 2018

zie voor privacy policy www.vvmadjoe.nl

