
 

PERSOONLIJK. 

Achternaam en voorletter(s)   :…………………………………………………………………………………………. 

Roepnaam     :…………………………………………………………………………………………. 

Geslacht      man   vrouw  

Geboortedatum     :…………………………………………………………………………………………. 

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

Postcode en woonplaats    :…………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer 1 jeugdleden invullen tel.nr ouders:............................................................................................. 

Telefoonnummer 2 jeugdleden invullen tel.nr ouders:............................................................................................. 

Telefoonnummer 3 evt. eigen tel.nr jeugdleden   :............................................................................................. 

E-mailadres 1 jeugdleden invullen adres ouders           :............................................................................................ 

E-mailadres 2 jeugdleden invullen adres ouders           :............................................................................................ 

E-mailadres 3 evt. eigen adres jeugdleden                    :............................................................................................. 

IBAN + naam rekeninghouder incasso lidmaatschapsgeld e.d.:………………………………………………………………………….. 

De Vereniging Irmato VC Weert/VCB verwacht van haar leden dat zij zich actief inzetten voor de vereniging. Bij jeugdleden <14 

jaar verwachten wij dat ouders/verzorgers dit namens hun zoon/ dochter doen. Hieronder kun je/ kunt u aangeven waar je/uw 

voorkeur naar uitgaat en/of waar je/uw talent ligt. 

IK WIL AAN DE SLAG ALS/MET… 
 Trainer/coach 

 Scheidsrechter (leden vanaf 16 jaar doen verplicht de instaptoets scheidsrechter) 

 Scheidsrechter/ teller CMV wedstrijden (geen instaptoets nodig) 

 Bestuurslid Irmato VC Weert/VCB 

 Materiaalbeheer 

 Zaalwacht 

 Ondersteuning scheidsrechters 

 Activiteitencommissie 

 Technische Commissie 

 Kassabezetting bij wedstrijden Dames 1 

 Anders/ overig, namelijk:………………  

 

Indien van toepassing: 

 Ik heb de instaptoets scheidsrechter al met goed gevolg afgelegd 

 Ik  wil graag de instaptoets scheidsrechter (eerder) starten 

Z.O.Z. 

AANMELDINGSFORMULIER 

IRMATO VC WEERT/VCB 



Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik de gegevens juist en compleet te hebben ingevuld en geef ik toestemming 

om deze gegevens te gebruiken t.b.v de ledenadministratie en intern gebruik van de vereniging Irmato VC Weert/VCB. Deze 

gegevens worden niet aan derden, anders dan de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo), verstrekt. 

Met de ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de penningmeester van Irmato VC Weert/VCB om incasso-

opdrachten naar de bank te sturen en bedragen conform de contributieregeling van mijn rekening af te schrijven. 

Datum ondertekening :……………………………………………………………………………… 

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

 

Handtekening  :………………………………………………………………………………. 

(bij minderjarigen dienen de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) dit formulier te ondertekenen.) 

 

 

 

 

Dit formulier, samen met een PASFOTO, terugsturen naar de ledenadministratie. 

Dit kan per mail naar : ledenadministratie@vcweert.nl 

Of per post naar : ledenadministratie Irmato VC Weert/VCB 

        t.a.v. Simone Kuypers 

       Tamboerstraat 13, 6004 DK  Weert 

mailto:ledenadministratie@vcweert.nl

