
 

Inschrijf-/mutatieformulier 
 

Ondergetekende  

Voornaam : _____________________________________________  M/V1) 

Achternaam : __________________________________________________  

Adres : __________________________________________________  

Postcode en woonplaats : __________________________________________________  

E-mailadres : __________________________________________________  

Geboortedatum : __________________________________________________  

Telefoonnummer : __________________  Mobiel: _________________________  

IBAN2) : __________________________________________________  

Naam rekeninghouder3) : ______________________  te _________________________  

Nevobo-relatiecode4) : __________________________________________________  

Traint nu met team : ____________________  Locatie: ______________________ 

 

 wordt lid van volleybalvereniging Minerva5). Ik machtig hierbij de penningmeester om de 

verschuldigde contributie  maandelijks via automatische incasso te innen. 
 

 verzoekt gegevens te wijzigen in de ledenadministratie zoals hierboven aangegeven. 

 

 biedt zich aan om extra vrijwilligerstaken te vervullen. Ik zou graag helpen in de 

jeugdcommissie, commissie algemene zaken, media&PR-commissie, technische 

commissie, commissie wedstrijdzaken, anders namelijk __________________________ 

 

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming, dat Minerva de vermelde 

gegevens mag registreren en bewaren. Andere gegevens die Minerva registreert en bewaart, 

staan vermeld in de privacyverklaring (zie website www.vvminerva.nl). 

Ik geef hiermee ook toestemming om foto’s en beeldmateriaal van Minerva-activiteiten te 

publiceren (waaronder competitiewedstrijden, trainingen en toernooien, website, (digitale) 

nieuwsbrief, krant, mailing, sociale media). 

 

Plaats  : ___________________________________________________  

Datum  : ___________________________________________________  

Naam ondertekenaar6): ___________________________________________________  

Handtekening  : ___________________________________________________  
 

Graag inleveren bij de trainer of de ledenadministratie: 

Nathalie Verhoeven, Verdilaan 30, 5251 EV  VLIJMEN of  

       scannen en versturen naar leden-adm@vvminerva.nl.  
 

1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
2) Als je jonger bent dan 18 jaar, hier het IBAN van de ouder/verzorger invullen. 
3) Als je jonger bent dan 18 jaar, hier de naam van de ouder/verzorger invullen. 
4) Geldt alleen als je al competitie hebt gespeeld. Lever dan je Nevobo-spelerspas in. Ga je competitie spelen, 

maar heb je nog geen Nevobo-spelerspas, vermeld hier ‘pasfoto!’. Wij maken dan een pasfoto van je. 
5) Ik ben op de hoogte van en accepteer het huishoudelijk reglement van volleybalvereniging Minerva, waarin 

(onder andere) is vastgelegd, dat leden van Minerva verplicht zijn mee te helpen bij het uitvoeren van 

verenigingstaken zoals kantinedienst, tellen, fluiten, zaalwacht en inzamelen oud papier. 
6) Ondertekening door een ouder/verzorger is nodig als je jonger bent dan 18 jaar.  

http://www.vvminerva.nl/
mailto:leden-adm@vvminerva.nl

