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Formulier  
Aanmelden van een nieuw lid/nieuwe vrijwilliger 

 
 

Voornaam:  

Achternaam:  

Straat:  Nr.:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoon  

Mobiel nr:  

Email adres:  

Man  Vrouw  Geboortedatum:  

 
 

Binnen VC Asterix is algemeen besloten de contributie te innen via automatische incasso. Verder zit 
bij de incasso afrekening een aanvullend bedrag voor competitie spelende leden. Dit is een jaarlijks 
(huur)bijdrage voor de wedstrijdkleding. 

1) Huur tenue, 

De tenues blijven eigendom van VC Asterix en zullen op het einde van elk seizoen weer moeten 

worden ingeleverd bij de coach of trainer van het team waarin je hebt gespeeld. 

2) Automatische incasso contributie, 

Dit heeft voor jou als lid het voordeel dat je : 
- nooit meer te laat bent of een verkeerd bedrag betaalt, 
- altijd 30 dagen het recht hebt om het ingehouden bedrag terug te laten storten. 

 
De contributie zal dan elk halfjaar worden geïnd, rond begin oktober en begin maart. Mochten er 
wijzigingen zijn in het te innen bedrag, dan wordt u hiervan tijdig in kennis gesteld. 
 

Ik wil gebruik maken van de automatische incasso:   ja   nee   

Indien geen automatische incasso wordt per seizoen € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.  

 

Naam 
rekeninghouder: 

 
 

Voorletters:  

Bank- of Giro nr.  

 

Plaats:………………… Datum:………………  Handtekening:…………………….. 

*Bij leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouders / verzorgers vereist 

Datum: Handtekening (ouder / verzorger) 
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Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van het feit dat het lid zijn van een vereniging ook inhoudt dat er 
bepaalde verplichtingen voor mij zijn.  
 
Ik wil mij graag inzetten voor VC Asterix als (invullen verplicht): 

 Commissielid 

 Trainer 

 Coach 

 Clubscheidsrechter 

 Andere werkzaamheden zoals bardienst, garderobe etc.  

 
 

Portretrecht 

Wij maken regelmatig foto’s van activiteiten, trainingen en wedstrijden om te delen op de website of 
social media. Vanwege de wetgeving moeten wij toestemming vragen om foto’s te plaatsen. Vind je het 
goed als we af en toe foto’s plaatsen waar je mogelijk op kan staan?  

ja   nee   

 
 
Algemene voorwaarden 

Als je lid wordt van onze vereniging moet je akkoord gaan met onze algemene voorwaarden. Deze zijn 
aangepast aan de laatste wetgeving omtrent persoonsgegevens. De voorwaarden kunnen op de 
website gelezen worden. 
 

 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden 

 
 

Plaats:…………..  Datum:………………  Handtekening:…………………….. 

Bij leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouders / verzorgers vereist 

 
Datum: Handtekening (ouder / verzorger) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier retour sturen naar: bestuur@vcasterix.nl  

mailto:bestuur@vcasterix.nl

