Secretariaat:
Matthea Timmerman
Havikstraat 35, 5451 XG Mill
Tel: 0485-451783
Email: secretariaat@apollomill.nl

De volgende gegevens in te vullen door het nieuwe lid.
Naam

Roepnaam:

Voorletters

Adres

P.code/Woonplaats

Tel.nr

Mobiele nummer

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats
Soort lid
Contributieperiode

Verenigingslid
Zitvolleybal
Recreant
Spelend

Aanmelddatum

:

Banknr IBAN

Als u competitie gaat spelen ook een recente pasfoto inleveren, indien u een digitale pasfoto per email stuurt, moet dit een
JPG bestand zijn.
Registratie persoonsgegevens:
Om bij een volleybalvereniging te kunnen trainen, wedstrijden te spelen en deel te nemen in alle activiteiten van de vereniging, zullen we persoonsgegevens van je moeten registreren. Bij het administreren van die persoonsgegevens houden we ons aan het privacybeleid, te vinden op onze website. Als
volleybalvereniging houden we enkele administraties bij, waarin je persoonsgegevens bewaard worden, zoals de ledenadministratie en de website waarop
we vermelden wie in welk team speelt. Ook geven we je gegevens door aan de nevobo of aan VRC Boxmeer, die deze nodig hebben om bij te houden of je
gerechtigd bent om in hun competitie mee te mogen spelen. Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het publiceren van foto’s, teamfoto’s
of video’s op social media, website, kantinescherm en in de Digitenne. Verder stelt u uw naam en telefoonnummer beschikbaar via de secretaris zodat
andere leden van Apollo u kunnen benaderen.

Vrijwilliger
Vv Apollo is een actieve vereniging en valt en staat met de inzet van haar leden. We kunnen dan ook niet zonder de steun
van vrijwilligers. Hieronder kun je aangeven voor welke activiteit(en) het bestuur je kan benaderen:
Trainer mini / jeugd / senioren / zitvolleybal/ recreanten

PR en sponsor commissie

Coach mini / jeugd / senioren / zitvolleybal / recreanten

Recreanten commissie

Bestuursfunctie

Scheidsrechter

Technische commissie

Hulp bij evenementen/ acties / toernooien

Toernooi commissie
Machtiging automatische betaling via bank of giro
Hiermede verleent ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging Apollo te Mill om van
bovengenoemde rekening bedragen te doen afschrijven welke aan bovengenoemde vereniging verschuldigd zijn.
Datum:		

VERSTUUR

Handtekening (met je muis te zetten)

