
Aanmeldingsformulier Set-Up ’65 (Blad 1 van 2)  

Gegevens nieuw lid 
 

Aanmeldingsdatum  

Achternaam (+ evt. tussenvoegsels) 
 
 

Voorletters  

Voornaam  

Geslacht □ vrouw   □ man 

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en Plaats  

Telefoon (mobiel of vast)  

E-mail  

Mogelijk (oud) Nevobo relatienummer  

Aanmelding voor 

□ recreatie 

□ senioren competitie 

□ ABC jeugd (12 t/m 18 jaar) 

□ CMV jeugd (6 t/m 12 jaar) 

 
Hierbij meld ik mij aan als lid voor Volleybalvereniging Set-Up ’65. 
Ik stem toe in het gebruik van de gegevens op dit formulier, ten behoeve van het laten functioneren van de 
vereniging. Ik stem toe in de publicatie van video- en fotomateriaal gemaakt tijdens activiteiten volgens het 
verenigingsdoel. Ik ga akkoord met de rechten en plichten die verwacht mogen worden bij een 
verenigingslidmaatschap in het algemeen en bij Set-Up ’65 specifiek. Deze zijn zoveel mogelijk op schrift gesteld 
via onze website www.setup65.nl of liggen bij ons bestuur. 
 

Vrijwilligerstaken 
 
Set-Up ’65 kan niet bestaan zonder enthousiaste vrijwilligers. Van leden wordt verwacht zich daar waar 
mogelijk in te zetten voor de club door het uitvoeren van verenigingstaken. Dezelfde verwachting geldt 
vóór ouders van jeugdleden op CMV-niveau (vanaf de C-jeugd krijgen spelers eigen taken). Graag 
hieronder aankruisen waar uw interesse naar uit gaat. We zullen dit in goed overleg met u/jou invullen. 
 

□ wedstrijdzaken  □ kantinewerkzaamheden  □ training/coaching  □ besturen/commissies 

 

□ specifieke voorkeur:  ………………………………………………………………………..…….     

http://www.setup65.nl/


Aanmeldingsformulier Set-Up ’65 (Blad 2 van 2) 

    

 

 

Pasfoto Nevobo 
 
Als er wedstrijden gespeeld gaan worden in de Nevobo competitie moet er ook een digitale pasfoto met 
naam en geboortedatum worden ingeleverd via ledenadministratie@setup65.nl. Dit geldt voor de CMV- en ABC-
jeugd en de seniorencompetitie. 
 
Let op! De pasfoto dient aan de volgende eisen te voldoen: 
1. Een actuele, goed lijkende pasfoto 
2. Van voren genomen (oriëntatie portrait) 
3. Ogen goed zichtbaar 
4. Kleurenfoto 
5. Uitsluitend een JPEG-bestandsformaat 
6. Resolutie 600x800 pixels 
7. Verhouding 3x4 
8. Bestandsgrootte tussen 256 tot 512 kb 
 
 
 

Incassoverklaring 
 
Hierbij verleen ik volleybalvereniging Set-Up ’65 tot wederopzegging machtiging om aan de vereniging 
verschuldigde betalingen van onderstaand rekeningnummer af te schrijven. 
 

Achternaam (+ evt. tussenvoegsels) 
 
 

Voorletters  

Adres  

Postcode en Plaats  

IBAN bankrekeningnummer  

Wijze van gewenste betaling 
□ één termijn per jaar 

□ 4 termijnen per jaar 

 
Indien het nieuwe lid minderjarig is, dienen hierboven de gegevens van de ouder(s) of verzorger(s) te worden 
ingevuld. Automatische overschrijvingen kunnen binnen 30 dagen weer ongedaan gemaakt worden. 
 
Ouder(s) of verzorger(s) geven met het invullen van dit formulier akkoord om bovenstaande in gang te zetten. 
 
 

Inleveren 
 
Dit formulier inscannen/fotograferen en met een digitale pasfoto (indien nodig zie hierboven) te sturen naar 
ledenadministratie@setup65.nl. 
 
 

Afmelding 
 
Set-Up ’65 vormt elk jaar in mei nieuwe teams. Afmeldingen voor een volgend seizoen dan ook vóór 1 mei naar 
ledenadministratie@setup65.nl. Daarna gaan we er vanuit dat je het gehele volgende seizoen lid blijft. 
Afmeldingen op een ander moment graag altijd in goed overleg met trainer en bestuur. 

mailto:ledenadministratie@setup65.nl
mailto:ledenadministratie@setup65.nl
mailto:ledenadministratie@setup65.nl

