Lidmaatschap
Leuk dat je ook wilt komen volleyballen! Je kunt je via de
ledenadministratie aanmelden door het aanmeldingsformulier
te downloaden. Vul alle gegevens volledig in en stuur het
aanmeldingsformulier naar ledenadministratie@dalvo.nl.
Aanmelden kan alleen via het aanmeldingsformulier.
Contributie Dalvo
Prijzen per kwartaal exclusief Nevobo-contributie
t/m 14 jaar
€ 21,15 t/m 17 jaar
€ 27,50
18 jaar en ouder
€ 45,Recreanten
€ 27,Toeslag 2 keer trainen jeugd t/m 17 jaar € 5,Toeslag 2 keer trainen senioren
€ 10,Let op!
De Dalvo-contributie wordt geïncasseerd in de maanden juli, oktober, januari, en
april.
Contributie Nevobo
Prijzen per jaar exclusief Dalvo-contributie
Senioren
€ 53,A/B/C jeugd
€ 34,50
Mini’s
€ 24,50
Let op!
De Nevobo-contributie wordt eenmalig per jaar geïncasseerd en wel eind november
elk jaar.
Shirthuur
Prijs per jaar.
Alle leden

€ 12,50

Let op!
De shirthuur wordt eenmalig per jaar geïncasseerd en wel eind november elk jaar.
De trainingsavonden zijn in de regel maandag, dinsdag en donderdag. De
wedstrijden worden op dinsdagavond en zaterdag gespeeld. De thuiswedstrijden
worden in de Trefkoele+ gespeeld.
Voor het spelen van wedstrijden heeft elk lid een spelerskaart nodig. Deze wordt
door onze ledenadministratie aangevraagd bij de Nevobo (Nederlandse Volleybal
Bond). De spelerskaart is voorzien van een digitale pasfoto die je zelf dient aan te
leveren bij de ledenadministratie.

Verder zijn er binnen de vereniging allerlei zaken die van belang zijn om een
vereniging draaiende te houden. Daarom kan het zijn dat jouw hulp gevraagd kan
worden voor verschillende activiteiten binnen de vereniging.
Download hier het aanmeldformulier.
Via onze website en mail kun je op de hoogte gehouden worden van
volleybalmededelingen als je je emailadres aangeeft op het aanmeldformulier.
Voor verder informatie over de rechten en plichten van jou en de vereniging
omtrent de wetgeving AVG verwijzen we je naar de privacy policy op onze website
onder het kopje “Lidmaatschap”.
Op de volgende pagina staat het administratieve gedeelte. Om misverstanden nu
en in de toekomst te voorkomen deze graag goed doorlezen!
Uiteraard wensen wij je heel veel volleybalplezier en een prettige samenwerking
binnen onze verening. Verder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de
ledenadministratie.

Volleybalvereniging Dalvo
Ledenadministratie:
Alien Jochemsen
lidmaatschapdalvo@gmail.com

Aanmeldformulier
Lid met ingang van:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Competitie / Recreatie (doorhalen wat niet wat toepassing is) *
E-mailadres:
* Als je competitie gaat spelen zouden wij graag een digitale pasfoto van je willen
ontvangen voor op de spelerskaart. Deze pasfoto kan gemaild worden naar
lidmaatschapdalvo@gmail.com
Volleybalvereniging Dalvo mag foto’s en video’s van het ingeschreven lid gebruiken
voor de website, social media en voor promotiemateriaal.
Akkoord / Niet akkoord (doorhalen wat niet wat toepassing is)
______________________________________________________________________

Machtigingskaart
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
IBAN rekeningnummer: NL
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan
Volleybalvereniging Dalvo te Dalfsen om van zijn/haar rekening de contributie af te
schrijven.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de regeling zoals aangegeven in bijgaand
schrijven.
Datum:

Handtekening:

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag
informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en
dergelijke. Ook willen je speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van je op internet en sociale media plaatsen.
Met dit formulier vragen wij jouw toestemming om ook jouw gegevens
hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ………………………………… (verder:
ondergetekende) Volleybalvereniging Dalvo (verder: verenging)
toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:


Verwerking van persoonlijke gegevens zoals vermeld in de privacy policy.



Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet en sociale
media.



Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto op de website.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte 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 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:

