
 
 
 
Inschrijfformulier Volleybalvereniging Focus 
 
We gebruiken onderstaande gegevens voor de doeleinden die genoemd staan in de privacyverklaring 
op onze website (www.focusvolleybal.nl). 
 
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. Alleen een 
VOLLEDIG ingevuld formulier kan in behandeling worden genomen.  
 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   ___________________________________________________   
Voorletter(s):  ___________________________________________________ 
Voornaam:  ___________________________________________________ 
Tussenvoegsel:   ___________________________________________________ 
Straat:   ___________________________________________________ 
Huisnummer:  ___________________________________________________ 
Postcode:  _____________________Woonplaats: ___________________ 
Telefoonnummer(s): ___________________________________________________ 
Emailadres:  ___________________________________________________ 
Geslacht:  ___________________________________________________ 
Geboortedatum: ___________________________________________________ 
 
Toestemmingsverklaring (i.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) 

Voor het goed functioneren van volleybalvereniging Focus willen wij onze leden, vrijwilligers en 

sponsoren graag blijven informeren over onze vereniging en sportactiviteiten. Met dit formulier 

vragen wij jouw toestemming  voor onderstaande gegevensverwerkingen: 

 Media  

Hierbij denken wij aan het publiceren van (team-) foto’s en wellicht een filmpje van een 

wedstrijd of andere activiteit van onze vereniging op onze eigen website, de Focus facebook 

pagina en in kranten zoals bijv. de Contact. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om.  

 Focus nieuwsbrief 

Zodat wij nieuwsbrieven van onze volleybalvereniging via de mail kunnen blijven 

verspreiden.  

 Contactgegevens bewaren na einde lidmaatschap 

Daarnaast willen wij jouw contactgegevens na het beëindigen van jouw lidmaatschap 25 jaar 

bewaren, zodat wij jou kunnen benaderen voor een reünie.  

Ik geef WEL / GEEN* toestemming aan volleybalvereniging Focus voor bovengenoemde redenen. Ik 
mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
*doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 
 
 



Contributie 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan volleybalvereniging  
Focus om de verenigings- en NEVOBO contributie af te schrijven van: 
 
Bank/gironummer (IBAN): ________________________________________________ 
Incasso vindt per seizoen plaats in vier termijnen. 
Als een rekeningnummer van de Postbank is opgegeven, vul dan ook de tenaamstelling van  
de rekening in:             ___________________________________________________ 
 
Plaats:   ___________________________________________________  
 
Datum:   ___________________________________________________  
 
Handtekening:  ___________________________________________________ 
 
Digitale pasfoto 
Voor het aanvragen van een lidmaatschap bij de NEVOBO dient een digitale pasfoto te worden 
aangeleverd. Meer informatie over de voorwaarden waaraan de digitale pasfoto moet voldoen, kun 
je vinden onder de kop ‘WORD LID’ op onze website.  
 
Tot slot 
Dit document dient inclusief de digitale pasfoto opgestuurd te worden naar 
ledenadministratie@focusvolleybal.nl. 

mailto:ledenadministratie@focusvolleybal.nl

