
Inschrijvingsformulier 2020 - 2021

Dit inschrijvingsformulier is te gebruiken voor het aanmelden voor de kennismakings-
trainingen en deelname aan de Volleybal Academie Regio Meierijstad seizoen 2020 - 2021. 
  
Na het volledig invullen, graag mailen naar: academie@volleybalmeierijstad.nl 
  
Daarna ontvang je per mail een bevestiging van ontvangst.

Indien je vorig seizoen hebt deelgenomen en je gegevens zijn ongewijzigd, tick dan hier 
(ga door naar ondertekening).

 Ja

Nee

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Geslacht Man Vrouw Geboortedatum

Roepnaam

Tussenvoeging Achternaam

Straat en huisnr.

Postcode Woonplaats

Telefoon nr. Mobiel tel nr.

Emailadres

IBAN-nummer Tenaamstelling 

Speelt bij club Niveau / team

Shirtmaat Eerder deelgenomen aan een 
regiotrainingen/volleybalscholen?

Ja Nee

De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de Privacy Policy (zie: Privacy-Policy). Hierbij verklaar ik deze 
gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

 Ja

Nee

Ik geef Volleybal Academie Regio Meierijstad toestemming voor het versturen van informatieve emails naar mijn 
persoonlijke emailadres.

 Ja

Nee

Ik geef Volleybal Academie Regio Meierijstad toestemming voor het plaatsen van foto’s en video's waar ik op te 
zien ben op de website, op social media, en eventuele andere publicaties. 

 Ja

Nee

Na afloop van de kennismakingstrainingen dienen deelnemers binnen een week te besluiten of ze zich definitief inschrijven voor deelname aan de 
Volleybal Academie Regio Meierijstad. De kosten voor een seizoen zijnde €260 inclusief T-shirt worden in twee delen geïncasseerd: na de 
kennismakingstraining en in februari.

Datum Ondertekening

Door de digitale ondertekening van dit formulier met mijn naam: 
- verklaar ik dat ik bevoegd en/of gemachtigd ben om dit document te ondertekenen, 
- verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, 
- verklaar ik te zullen voldoen aan de contributieverplichting, 
- machtig ik Volleybal Academie Regio Meierijstad om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven, 
(Indien het aan te melden lid jonger is dan 16 jaar dient een ouder/verzorger dit formulier te ondertekenen)

Stichting Volleybal Academie Regio Meierijstad  
Email: academie@volleybalmeierijstad.nl 
Website: www.volleybalmeierijstad.nl 
Bank: NL41RABO0322847036 / KvK: 69664226
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