
 

Aanmeldformulier BUVO                                                                                                        Pagina 1 van 2 
 

Secretariaat: 
Lotte Velthuis & Charlotte Scholten 
Weertsweg 9a 
7481 SG Haaksbergen 
Tel.nr.: +31620839352 (Lotte V.)  

+31633341534 (Charlotte S.) 
E-mail: secretariaat@volleybalverenigingbuvo.nl  

 
 

Aanmeldformulier Volleybalvereniging BUVO 
 
Ondergetekende verklaart bij deze, dat hij/zij zich aanmeldt als lid van Volleybalvereniging 
BUVO. Dit houdt in dat hij/zij ook bereid is zich te houden aan de reglementen van de 
NeVoBo en het huishoudelijk reglement van BUVO. 
Hij/zij heeft geen financiële verplichtingen bij een andere volleybalvereniging. 
 
Persoonlijke gegevens 

Achternaam:  

Voorletters:  

Voornaam:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Geboortedatum:  

Datum van opgave:  

Start in het volgende team:  

 
Machtiging automatische incasso 
Hierbij geef ik toestemming tot automatische incassering van de contributie per half jaar: 

 

IBAN-nummer:  

Ten name van:  

Handtekening: 
(indien minderjarig door ouder/voogd) 

 

 
De hoogte van de contributie kunt u navragen via onze penningmeester.    

mailto:secretariaat@volleybalverenigingbuvo.nl
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Vrijwilligerswerk 
Lid worden van Volleybalvereniging BUVO brengt ook verplichtingen met zich mee.  
Om de vereniging draaiende te houden, kunnen nieuwe leden of ouders van jeugdleden zich 
beschikbaar stellen voor de volgende vrijwilligerstaken: 

 Bestuursfunctie 
 Scheidsrechter 
 Actief lid van de BUVO Activiteiten Commissie (BAC) 
 Diverse activiteiten t.b.v. BUVO 

Je kan je bij één van de bestuursleden melden voor één van deze taken. Daarnaast zal het 
bestuur haar leden vragen om deel te nemen aan jaarlijks terugkerende activiteiten t.b.v. de 
BUVO. 
 
Competitie 
Wanneer je/je kind Nevobo-volleybalcompetitie gaat spelen, ontvangt het bestuur graag een 
digitale pasfoto t.b.v. de spelerspas via: secretariaat@volleybalverenigingbuvo.nl. 
 
Toestemmingsverklaring AVG 
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en geef hierbij toestemming aan 
Volleybalvereniging BUVO voor (aankruisen wat van toepassing is):  

 Het gebruik van mijn naam en afbeelding op de website en Facebook-pagina van 
Volleybalvereniging BUVO.  

 Het gebruik van mijn e-mailadres voor het versturen van verenigingsmails of 
uitnodigingen.  

 
De toestemming op deze verklaring volstaan voor de periode van het lidmaatschap van 
Volleybalvereniging BUVO. Je kunt jouw gegeven toestemming op ieder moment intrekken. 
Stuur daarvoor een e-mail naar: secretariaat@volleybalverenigingbuvo.nl. 
 
Voor akkoord: 
 

Plaats:  

Datum:   

Handtekening verenigingslid:  
(indien minderjarig door ouder/voogd) 

 

Naam ouder/voogd: 
(indien van toepassing) 

 

 
 
 
 
Deze formulieren a.u.b. getekend en gescand retour sturen naar: 
secretariaat@volleybalverenigingbuvo.nl 
of gelieve in het BUVO postvak deponeren (deze is bovenaan de trap naar de kantine te 
vinden in de Trefkoel). 
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