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Inschrijfformulier         
VolecoBEACH 

 
 

SVP INVULLEN IN BLOKLETTERS 

    
Achternaam : .......................................................Tussenvoegsel: .......................  
 
Voornaam : .......................................................Voorletters: .............................. 
 
Adres : ........................................................................................................ 
 
Postcode/Woonplaats : ........................................................................................................ 
 
Telefoonnummer : .............................................  Mobiel: ............................................ 
 
E-mailadres : ........................................................................................................ 
 

Geboortedatum : .............................................  Geslacht:  □ M    □ V 
 

□ ja, ik ben wel lid van een volleybalvereniging, namelijk  .......................................................         

□ nee, ik ben geen lid van een volleybalvereniging 

 
 
Ik wil graag lid worden van VolecoBEACH en schrijf me in voor: 
 

  VolecoBEACH basis-lidmaatschap 

  VolecoBEACH trainingslidmaatschap (1 training per week)    

  VolecoBEACH team PLUS* (2 trainingen per week) 

 * Voor deze groep wordt een selectietraining gehouden. 

 
 
Betaling verschuldigde bedragen  
De betaling van contributie en eventuele overige verschuldigde bedragen vindt plaats door 
middel van automatische incasso (zie pagina 3). De automatische incasso geschiedt in 1 
termijn. De hoogte van de contributie en eventuele overige verschuldigde bedragen worden 
jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.  
  
De contributiebedragen zijn te vinden op onze website: www.volecoBEACH.nl 
  
  
Datum: ________________________ Handtekening: ___________________________  
  
 
Voor leden jonger dan 18 jaar handtekening ouder/verzorger: _______________________  
 

Dit formulier én de doorlopende machtiging automatische incasso opsturen naar 
Volleybalvereniging Voleco, De Elzen 21, 2941 VM, Lekkerkerk  

of inscannen en per mail opsturen naar leden@voleco.nl 
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Algemene voorwaarden VolecoBEACH 
 
 

Lidmaatschap 

 Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 

 Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

 Restitutie van contributie vindt niet plaats. 

 Beëindiging van het lidmaatschap moet vóór 1 januari voorafgaand aan het seizoen 
waarvoor men wil opzeggen, schriftelijk bij de ledenadministratie worden gemeld: 
leden@voleco.nl 

 Indien een lid niet schriftelijk vóór 1 januari opgezegd heeft, is de volledige contributie 
voor het volgende jaar verschuldigd. 

 

 
Contributie 

 De contributiebedragen voor jeugdleden en senioren zijn te vinden op 

www.volecoBEACH.nl. 

 Voor betaling van contributie dienen de leden een doorlopende machtiging tot 
automatische incasso af te geven. 

 De contributie wordt in 1x geïncasseerd. 

Toestemmingsverklaring  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
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, wedstrijdverslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de Voleco 
website, facebook of andere platformen plaatsen. Met de ondertekening van dit formulier 
geeft u toestemming om uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken: 
 
Daarnaast geef ik de vereniging toestemming voor de hieronder benoemde 
gegevensverwerking: 
 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op VolecoBEACH of Voleco 
website, facebook van VolecoBEACH of Voleco of andere VolecoBEACH of Voleco 
platformen; 
 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 
- op de website 
- in de sporthal(len) 
 

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

 Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie 
of bijzondere gebeurtenis. 

 
 
  
Datum: ________________________ Handtekening: ___________________________  
  
 
Voor leden jonger dan 18 jaar handtekening ouder/verzorger: _______________________   
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Doorlopende machtiging automatische incasso    SEPA 
 

 
Naam   : Volleybalvereniging Voleco 

Adres   : Rozenlaan 7 

Postcode   : 2935 SV 

Woonplaats  : Ouderkerk aan den IJssel 

Incassant ID  : NL16ZZZ404644350000 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging Voleco om 
tot wederopzegging doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven wegens de hieronder genoemde redenen en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
volleybalvereniging Voleco.  
 
Mogelijke betalingsredenen:  

 verschuldigde contributie welke jaarlijks wordt vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering;  

 (eventueel) verschuldigde contributie voor VolecoBEACH welke jaarlijks wordt 
vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering; 

 (eventuele) overige verschuldigde bedragen zoals jaarlijks vastgesteld tijdens de 
Algemene Ledenvergadering en/of opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van 
Volleybalvereniging Voleco. 

 
voor u en/of uw gezinsleden.  
 
Uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de incasso ontvangt u via de website www.voleco.nl een 
aankondiging waarin is vermeldt op welke datum de incasso zal plaatsvinden.  
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam lid : ........................................................................................................  
 
Naam rekeninghouder : ........................................................................................................ 
 
Adres : ........................................................................................................ 
 
Postcode/Woonplaats : ........................................................................................................ 
 
Land : ........................................................................................................ 
 
Rekeningnr. [IBAN] : ........................................................................................................ 
 
 
 
Datum: ................................................ Plaats: ...............................................................  
 
 
Handtekening rekeninghouder: ...............................................................  
 

 

http://www.voleco.nl/

