
VOLLEYBALVERENIGING DOSKO 

INSCHRIJFFORMULIER 
  
 
Hierbij meld ik mij/mijn kind (< 17 jaar) aan als lid van Volleybalvereniging Dosko. 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Postcode/Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………… Telefoonnummer: ……………………………………….. 

Mobiel: ………………………………………………. Mobiel ouder: ……………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………. Datum 1e training: ………………………………………. 

Team: CMV-jeugd / ABC-jeugd, team ……..……            / Senioren, team ……..….  / Recreanten / Masters 

Extra technische training (voor CMV-niveau 5 / CMV-niveau 6 en ABC-jeugd): JA / NEE  

 
In het Privacy beleid heeft Dosko vastgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie 
www.vvdosko.nl/privacybeleid. In het kader van dit privacybeleid vragen wij u volgende vragen te beantwoorden: 
 

Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens/de persoonsgegevens van mijn kind te verwerken zoals 
beschreven in het Privacy beleid van Dosko. 
 

Ik geef wel/geen toestemming om foto’s van mij/foto’s van mijn kind in verenigingsverband te publiceren (op de 
website en Facebookpagina van Dosko). 
 

Handtekening : ............................................................................................................................... 

Foto spelerskaart (niet voor CMV-jeugd) 
Indien je competitie gaat spelen, vragen we een spelerskaart voor je aan. Hiervoor is een foto nodig (digitale 
pasfoto of een close-up met neutrale achtergrond). Je kunt de foto mailen naar marielledejong@live.nl 
 
Doorlopende machtiging 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende SEPA machtiging aan volleybalvereniging 
Dosko om bedragen af te schrijven met betrekking tot contributie/ teamgelden/Nevobo bijdrage. Indien u niet 
akkoord gaat met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te 
boeken. Het Incassant ID van Dosko is: NL86ZZZ404641980000. U vindt dit ID op uw bankafschrift bij de 
automatische incasso door Dosko. 
 
IBAN : .................................................................................................................................. 

BIC code : ................................................................................................................................... 

Datum : .................................................................................................................................. 

Plaats : .................................................................................................................................. 
 

Handtekening :................................................................................................................................... 

Dit formulier inleveren bij of mailen naar de ledenadministratie of de penningmeester.  
Jeugdspelers mogen het ook inleveren bij de train(st)er van hun eigen team.  
 
Ledenadministratie:      Penningmeester: 
Mariëlle MacDaniël      Arno Boerefijn 
Jan Steenlaan 17       Dahliastraat 23 
2821 VA  STOLWIJK      2821 VP  STOLWIJK 
marielledejong@live.nl      arnoboerefijn@hotmail.com 

 
Bank: NL78RABO0361450915 BIC: RABONL2U 

www.vvdosko.nl/privacybeleid
mailto:arnoboerefijn@hotmail.com

