Aanmeldingsformulier
Volleybalvereniging TOESJ
Persoonsgegevens
Achternaam
Voornaam

Voorletters
Geboortedatum

Geslacht

M / V*

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Ik meld mij aan als:
□ speler en ik ga wel/niet* competitiespelen (indien wel, pasfoto voor spelerskaart
meesturen) – Vul ook het machtigingsformulier in
□ recreant

□ ondersteunend lid – Vul ook het machtigingsformulier in.
□ vrijwilliger
Privacy
Met het ondertekenen van dit formulier geef ik aan kennis te hebben genomen van de
privacyverklaring van Toesj. Deze is beschikbaar op www.toesj.nl.
Ik geef wel/geen* toestemming dat mijn naam bij de teamfoto op de Toesj-website staat.
Ik geef wel/geen* toestemming dat ik op foto’s en/of video’s sta die op de beveiligde pagina’s
Toesj staan.
Ik wil wel/geen* nieuwsbrief van Toesj ontvangen.
Ondertekening
Datum

Plaats

Handtekening
Bij leden jonger dan 18 jaar moet de ouder/voogd ondertekenen.

Inleveren
Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, inclusief machtigingsformulier en eventueel
pasfoto bij voorkeur mailen naar secretariaat@toesj.nl
Of inleveren bij:
Judith van Zandwijk
Zwanebloemstraat 36
6871 WN Renkum
Opzegging kan per halfjaar schriftelijk bij het secretariaat. Je dient dan wel te hebben
opgezegd vóór 1 januari of vóór 1 juli.

* Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Doorlopende SEPA-machtiging
De machtiging voor spelers betreft de kosten van volleybalvereniging Toesj. Hieronder
vallen onder andere:
- Contributie Toesj
- Inschrijfkosten Nevobo
- Bondsgeld Nevobo
- Boetes Nevobo
Deze kosten zijn terug te vinden op www.toesj.nl onder Vereniging - Lidmaatschap
Door ondertekening van dit formulier geeft u volleybalvereniging Toesj toestemming om
incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te schrijven,
voor de periode dat u lid bent van volleybalvereniging Toesj.
U geeft hiermee uw bank toestemming om een bedrag van uw rekening te schrijven in
opdracht van:
Achternaam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

IBAN-nummer

Ondertekening
Datum

Plaats

Handtekening

Machtigingskenmerk (in te vullen door Toesj)
Kenmerk

* Doorstrepen wat niet van toepassing is.

