
 

VOLLEYBALVERENIGING 
"KERKEMEIJER GEMINI" 

 

Aanmeldingsformulier 
 

Allereerst willen we je van harte welkom heten als  
nieuw lid van de volleybalvereniging. 
 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geef je, je op als lid van  
volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini in Borculo. 
Tevens ga je door ondertekening van dit formulier akkoord met de gedragsregels zoals de 
volleybalvereniging deze heeft opgesteld.  
Zie voor de gedragsregels de site van Gemini: www.gemini-borculo.nl -> Informatie -> Statuten en HR -> Gedragsregels.  

 
S.v.p. aangeven wat je gaat spelen   
1) Ik wil competitie / recreatieve toernooien / mini-toernooien (*) gaan spelen.  
Ik lever dan ook een (digitale) pasfoto aan samen met de aanmeldingsformulieren. 
(eisen van de Nevobo voor het aanleveren van de pasfoto staan vermeld op de website) 

 
2) Ik wil graag alleen trainen. ( geen pasfoto voor nodig ) 
 
Ik ben al eens lid geweest van een andere volleybalvereniging ja / nee(*).  
Als je wel bij een andere vereniging lid bent geweest, wordt je verzocht om je  
Nevobo-nummer te vermelden en je pasje in te leveren. 

   
Nevobo nummer (indien bekend) : _______________   
 
Naam : _________________________________________ 
 
Adres : ________________________________________________     
 
Postcode + Woonplaats : _________________________________   
 
Telefoon : _________________________________   
 
Geboortedatum : ____-____-______ man/vrouw (*) 
 
Datum eerste training : ____-____-______  Naam train(st)er________________________   
(Dit is de eerst volgende trainingsdatum nadat je 4x hebt meegetraind.) 

 
E-mailadres : _________________________________        
 
Borculo, ____-____-______ Handtekening : ____________________  
 
Als lid ben je verantwoordelijk om wijzigingen in bovenstaande gegevens door te geven aan de 

secretaris/ledenadministratie via secretaris@gemini-borculo.nl 

 
Bijgaand hebben we er ook een machtigingsformulier bij gedaan, hierdoor kan de  penningmeester 
de contributie innen. 
Het vriendelijk, doch dringende verzoek is; om naast het aanmeldingsformulier, ook direct bij 
aanmelding het machtigingsformulier ingevuld in te leveren. 
Voor informatie over de contributie willen we je hierbij verwijzen naar de site: www.gemini-borculo -> Informatie -> Contributie. 

  
S.v.p. beide formulieren inleveren bij de secretaris/ledenadministratie; 
Franca Peters, De Hofvoogd 14 in Borculo of bij Bert Jan Boerstoel, Barchemseweg 27 in 
Borculo of mailen naar secretaris@gemini-borculo.nl 

                                                                                     (*) doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

VOLLEYBALVERENIGING  
"KERKEMEIJER GEMINI" 

 
Penningmeester: R. Bakhuis, Iepenstraat 4, 7271 JE Borculo,  

               Tel. 06 361 866 25 

IBAN rekeningnummer: NL30 RABO 0138.5668.28 - BIC: RABONL2U - 

K.v.K. nr. 40102390 

Website: www.gemini-borculo.nl   

E-mail: penningmeester@gemini-borculo.nl 

 
 

Doorlopende machtiging voor standaard Europese incasso    SEPA 
 
 

Naam: Volleybalvereniging “Gemini” 
 

Adres: Iepenstraat 4 
 

Postcode: 7271 JE –  Plaats: Borculo – Land: Nederland 
 

Incassant ID: NL85ZZZ401023900000 
 

Kenmerk machtiging: CKL8F8X0000_ _ _  
                         

Reden betaling: Contributie 
 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

Volleybalvereniging “Gemini” 

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 

 af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging “Gemini” 

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: 
 
Adres: 
 
Postcode:                            Plaats:                                  Land: 
 
IBAN: 
 
BIC*: 
 

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 
 
 
Plaats en datum: 
 

                      
Handtekening:  
 
 
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de doorlopende Europese incasso machtiging automatisch beëindigd, 

mits u uw lidmaatschap tijdig bij de Secretaris/Ledenadministratie schriftelijk opzegt. 

 

 

 

 



 

VOLLEYBALVERENIGING 
"KERKEMEIJER GEMINI" 

 

Toestemmingsverklaring 
 
 
 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en mogelijk foto’s 
en filmpjes van u op onze website / facebook plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw 
gegevens hiervoor te gebruiken. 
 
 
Met dit formulier geef ik ……………………………….. ……………………………………………………(verder: ondergetekende) 
Volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken. 
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen: 
 

- Publiceren van o.a. foto’s en/of filmpjes van mij op de website van de vereniging en/of facebook of andere 
media /sociale media met een duidelijke verwijzing naar Volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini. 

 

- Het mailen van acties van sponsors van de vereniging en de Nevobo voor volleybal gerelateerde zaken. 
 

- Het aanvragen van een (pas)foto, deze wordt verzonden via ons ledenadministratiesysteem naar de 
Nevobo in verband met de aanvraag van een spelerspas. 

 
- De gegevens zoals die worden ingevuld op het aanmeldingsformulier (Voornaam, Achternaam, Adres, 

Telefoonnummer, E-mail adres, Bankgegevens, Betaalgegevens) zullen verwerkt worden in het leden 
administratiesysteem voor een correcte aanmelding binnen de vereniging en bij de Nevobo. 

 
- Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap bij de vereniging te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

andere bijzondere gebeurtenis. 
 

- Het vermelden van mijn naam: in een verslag, bij een teamfoto voor publicatie op facebook, website van de 
vereniging, media/sociale media met een duidelijke verwijzing naar Volleybalvereniging Kerkemeijer 
Gemini. 

 
- Het maken van een teamfoto.  

 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Mijn toestemming geldt voor de hierboven genoemde 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: In het geval 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 ….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


