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Volleybalvereniging ROWI 
Etten - Leur 
 
 
 
 

AANMELDING ALS LID  
 

Contributie:   Kosten voor het seizoen 2020 - 2021 

Senioren ORV vanaf 18 jaar  (peildatum 1 oktober 2020)  € 55,00 per kwartaal 

Senioren Nevobo vanaf 18 jaar (peildatum 1 oktober 2020)  € 59,00 per kwartaal 

Junioren 12 t/m 17 jaar  (peildatum 1 oktober 2020)  € 49,00 per kwartaal 

Mini’s tot 12 jaar   (peildatum 1 oktober 2020)  € 38,00 per kwartaal 

 

 

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per email worden ingediend 

(ledenadministratie@rowi-volley.nl), en kan alleen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 okt.  

 

 

Betaalwijze :  Automatische incasso door middel van machtiging aan de vereniging. 

De contributie en de shirtbijdrage (indien van toepassing) wordt over een periode  

van vier kwartalen volgens onderstaand tijdschema afgeschreven: 

                       1e kwartaal: laatste week januari 

     2e kwartaal: laatste week april 

     3e kwartaal: laatste week juli 

     4e kwartaal: laatste week oktober  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Naam : ……………………………………….................... M / V Voorletter: …………………………………………….. 

 

Roepnaam :………….. …........................………..           Geb. datum : .................................... 

 

Adres : …………………..…........................………..           Telefoon : …..….................................. 

 

Postcode : ……………..  Woonplaats : …………………………..    E-Mail : …………………………………………………. 

         

Voor akkoord : 

 

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

 
( bij jeugd handtekening van  Ouder(s) / Verzorger(s) 

 

 MACHTIGINGSKAART 

 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de 

 volleybalvereniging ROWI te Etten - Leur om een bedrag af te schrijven van: 

 

 IBAN      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 
 

 Naam:  .......................................   Adres: ..........................................    

  
 Postcode: ...........…   Plaats: ...............................................................  

  
 Wegens :   Contributie  van: …...................................………………………………. 
 

 
 Datum:  ................................. Handtekening: ………………………………………… 
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Ingevuld en ondertekend formulier met ingevulde machtiging op training inleveren  

Volleybalvereniging ROWI 
Etten - Leur 
 

 

 

Toestemmingsverklaring  
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u 

op Internet en Social Media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 

gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik , …………………………………………………………………………………………………………….<NAAM> (verder: 

ondergetekende) ROWI  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 Ik ga akkoord met de privacy policy persoonsgegevens, persoonsgegevens welke ik hieronder bevestig. 

 Ik ga akkoord met het gebruik van mijn pasfoto voor de spelerskaart van de Nevobo of ORV competitie. 

 Ik ga akkoord met het gebruik van mijn bankrekening voor incasso van contributie en competitie gelden. 

 Inschrijven van ondergetekende door de vereniging voor de ORV-competitie bij de ORV. 

 Het opnemen van mijn pas- en/of teamfoto op de website, zonder naamsduiding.  

 Publiceren van bijv. foto’s en/of filmpjes van mijn van activiteiten op Internet en Social Media.  

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…………………………………………….M/V 

   

Adres ………………………………………………………………Postcode……………………Woonplaats………………………………….. 

 

Telefoonnummer………………………………………………………E-Mail………………………………………………………………………. 

 

Bankrekening (IBAN).………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum ……………………………………………………………………Handtekening ……………………………………………………………. 

 

LET OP: Ingeval 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 1….….……………………………………………… Naam ouder/voogd 2………………………………………….. 

 

Telefoon….….……………………………………………………………………Telefoon……………………………………………………………….. 

 

Email….….………………………………………………………………………… Email………………………..………………………………………….. 

 

Handtekening………………………………………………………………….Handtekening……………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 
 


