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AANMELDINGSFORMULIER VOCLUMA 

 
Dit formulier ingevuld inleveren bij: Petra Koggel 
     De Hagebelt 36 
     8106 BD Mariënheem 
     Tel. 06-18829032 
     Email: bestuur@vocluma.nl 
     IBAN: NL66RABO0142985694 
 
 
 
 
Voornaam:...................................................................... 
 
Achternaam: .................................................................. 
 
Straat:............................................................................. Huisnummer:..................... 
 
Woonplaats:.................................................................... Postcode:............................ 
 
Telefoon: ........................................................................ Geb. datum:........./......./..... 
 
E-mailadres: .................................................................. Mobielnr:............................ 
  
 
Ik geef me op als: 

q Lid van een recreatief spelende senioren groep 
q Lid en 1x in de maand spelend in een recreatief spelende senioren groep 
q Lid van een recreatief spelende senioren groep en wens, indien mogelijk, deel te 

nemen aan de Salland-competitie (geen bondscontributie verschuldigd) 
q Lid van een competitiespelend team en neem deel aan de competitie (bondscon-

tributie verschuldigd)) Graag een digitale foto van jezelf naar ons e-mailen:  
bestuur@vocluma.nl. Dat is bestemd voor de spelerskaart. - Het dient een actuele, 
goed lijkende pasfoto te zijn. - Van voren genomen (oriëntatie portrait) - Ogen goed zichtbaar. -
 Kleurenfoto - Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan - Resolutie 600x800 pixels. - 
Verhouding 3x4 - Bestandsgrootte 256 tot 512 kb 

q Lid van een competitiespelend team en neem geen deel aan de competitie (er 
wordt geen spelerskaart aangevraagd bij de bond, je kunt niet deelnemen aan 
wedstrijden en er is geen bondscontributie verschuldigd. Als gedurende het sei-
zoen alsnog een kaart moet worden aangevraagd wordt alsnog bondscontributie 
geïncasseerd) 
 

q Ik geeft toestemming om foto’s, video’s en n.a.w. gegevens in het programma-
boekje van V.V. Vocluma te plaatsen 

q Ik geef toestemming om foto’s,video’s, n.a.w. gegevens en indien nodig geboor-
tedatum te plaatsen op de website van V.V. Vocluma, facebook-pagina van Vo-
cluma, Nevobo-site en Sportlink. 

q Ik geef toestemming om foto’s, video’s, n.a.w. gegevens in de nieuwsbrief te 
plaatsen. 
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q Ik geef toestemming om foto’s, video’s, n.a.w. gegevens in overige communicatie 

V.V. Vocluma gerelateerd, zoals De Mariënheem Informatie Krant en Mariënheem 
Online te plaatsen. 

q Ik geef toestemming om n.a.w. gegevens op de teamlijsten te plaatsen. 
 

 

Door ondertekening machtig ik Vocluma om de Vocluma-contributie elk kwartaal en de 
bondscontributie tweemaal per jaar automatisch af te schrijven van  
IBAN-nummer: .................................................................................................................. 
Ten name van: .................................................................................................................. 
Datum: ............................................................................................................................... 
 
Handtekening: ................................................................................................................... 
(in geval van minderjarigheid s.v.p. de handtekening van één van de ouders) 
 

• De gegevens die je hierboven hebt ingevuld worden opgenomen in het ledenbestand 
van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De NAW-gegevens 
kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsor-
activiteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Je geeft 
hiermee ook toestemming dat wij deze gegevens ook aan Nevobo mogen doorgeven 
i.v.m. aanmelding bondslid 


