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VOLLEYBALCLUB LIMAX 
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP JEUGD (T/M 17 jaar) 

 Leuk dat uw kind bij onze club komt sporten! Door dit formulier in te vullen, meldt u uw zoon/dochter aan als lid 
 van onze vereniging.  

 
 
 
 

 
 

Er dient een digitale pasfoto te worden aangeleverd bij ledenadministratie@vclimax.nl voor het verkrijgen van een 
spelerspas van VC Limax. Als uw zoon/dochter eerder lid is geweest van een volleybalvereniging, dient u ook het 
bondsnummer te vermelden. 
 

Door invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier onderwerpt het lid zich aan de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze zijn te downloaden via onze website www.vclimax.nl. 
 
Machtiging automatisch incasso 
Zoals in het huishoudelijk reglement staat vermeld kan de contributie alleen via automatisch incasso betaald 
worden. Daarvoor hebben wij uw machtiging nodig. 
 
Door invulling en ondertekening van dit formulier machtigt u de vereniging om – tot wederopzegging – 
doorlopende incasso-opdrachten aan uw bank te sturen om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te 
schrijven. De kosten bestaan uit contributie, Nevobokosten en eventueel andere kosten overeenkomstig de 
opdracht van VC Limax. De automatische incasso-afschrijvingen zullen omstreeks de eerste dag van ieder kwartaal 
(1 juli – 1 oktober – 1 januari – 1 april) plaatsvinden. De verschuldigde Nevobokosten zullen omstreeks 1 oktober    
samen met de verschuldigde contributie worden geïncasseerd. 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. 
 
Naam: VC Limax 
Adres: Mergelweg 14 
Postcode/plaats: 6067 EK Linne 
Incasso ID: NL14ZZZ581867270000 
 
Gegevens rekeninghouder: 
Naam rekeninghouder: ………………………………………….. 
 
IBAN nummer: ………………………………………….. 
 
Wanneer het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor het gehele 
jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. I.v.m. samenstelling nieuwe teams is juni  
de uiterste afmelddatum. (Na die datum betaal je dus de contributie voor het hele volgende seizoen). 

Achternaam: …………………………………………………… m/v Postcode: …………………………………………………… 

Voorletters: …………………………………………………… Woonplaats: …………………………………………………… 

Roepnaam: …………………………………………………… Telefoon: …………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………… Mobiel: …………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………… E-mail: …………………………………………………… 
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Het onderstaande vrijwilligersformulier is een onderdeel van de aanmelding en dient tezamen met het 
aanmeldingsformulier te worden ingevuld en gezonden aan ledenadministratie@vclimax.nl. 
 
Verenigingstaken 
Een vereniging zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Onder het mom “vele handen maken licht werk”, doen wij een 
beroep op u. Op wedstrijddagen en evenementen kunt u of uw zoon/dochter worden ingedeeld om 
verenigingstaken uit te voeren. Daarnaast heeft de vereniging altijd mensen nodig in de verschillende commissies 
die de organisatie draaiende houden, zoals de technische commissie, de jeugdcommissie en het 
wedstrijdsecretariaat. Kort na aanmelding kan er een gesprek met u worden gevoerd om te kijken op welke manier 
u als vrijwilliger ingezet kunt worden binnen onze vereniging. 

Belangrijk!  
Van ouders wordt verwacht dat u:  

• Uw kind motiveert om zich in te zetten tijdens de training; 	
• Uw zoon/dochter (tijdig) afmeldt als hij/zij niet kan komen volleyballen; 	
• Ervoor zorgt dat uw zoon/dochter geen sieraden om heeft tijdens het volleyballen; 	
• Rijdt met uitwedstrijden. 	

Ondertekening aanmeldings- en vrijwilligersformulier 
□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van de gegevens van mijn zoon/dochter door VC Limax 
□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op www.vclimax.nl/club/privacy-
verklaring 
□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s van mijn zoon/dochter tijdens evenementen, activiteiten, 
wedstrijden van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters, 
advertenties. 
 
Door invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier en het vrijwilligersformulier gaat u akkoord met 
bovenstaande en verklaart u dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 
 
 
Datum: ………………………………………….. 
 

Handtekening: ………………………………………….. 
 

Volleybalclub Limax hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig het 
bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan wij zeer zorgvuldig en uiterst vertrouwelijk 
om met de door u ingevulde gegevens. Wij geven geen gegevens door aan derden. Het volledige privacy beleid van 
onze vereniging is te raadplegen op onze website www.vclimax.nl. 


