
AANMELDINGSFORMULIER
_______________________________________________________________________________________
Het lidmaatschap van Gemini-Kangeroes wordt aangevraagd door:

Voornaam              :      Achternaam : 

Adres                      :      Postcode / woonplaats: 

Telefoonnummer :      E-mail-adres : 

Geboortedatum   : Man / Vrouw

Alleen voor jeugdleden: E-mailadres (ouders) : 
Telefoonnr. (ouders) : 

De vereniging is reglementair verplicht bovenstaande gegevens ook door te geven aan de Nevobo.
_______________________________________________________________________________________
Betaalgegevens en machtiging tot incasso

Ondergetekende machtigt de vereniging tot automatische afschrijving van de contributie- en overige nota’s d.m.v. 
een doorlopende SEPA-incasso: 

IBAN-nummer : 
t.n.v. : 

Afschrijving van de contributie wordt uitgevoerd in tien termijnen (augustus t/m mei). Bij aanmelding gedurende
het seizoen zal het aantal termijnen van de betalingen worden verminderd.

De vereniging informeert de leden tijdig omtrent de hoogte en de boekdatum van afschrijving. Na uitvoeren van
de incasso heeft u acht weken de gelegenheid om de afschrijving door uw bank te laten terugboeken.

Het kenmerk van de incasso wordt vermeld op de eerste nota die u van de vereniging ontvangt en bestaat uit het
interne lidmaatschapsnummer. De incasso geschiedt door de vereniging met incassant-ID NL97ZZZ404457460000.
_______________________________________________________________________________________
Privacy-regels en toestemming

De vereniging kent een privacy-regeling. Deze regeling is te vinden op de site (http://gemini-kangeroes.nl/). In het
kader van deze regelgeving verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste verwerkingen:

Mijn  naam,  adres,  telefoonnummer,  geboortedatum,  Nevobo-registratienummer,  SR-code  en  
rugnummer op te nemen in het Verenigingsinformatieboekje en zo beschikbaar te stellen aan andere  
leden van de vereniging.
Het maken en publiceren van berichten, (pas)foto’s en/of filmpjes van mij

in de clubbladen (Verenigingsboekje, ’t Buideltje, smoelenboek).
op de website van de vereniging (www.gemini-kangeroes.nl).
op social media van de vereniging (Facebook en Instagram).

Toezending van het digitale clubblad ’t Buideltje, de digitale nieuwsbrief GeminiActief en de wekelijkse  
informatie inzake trainingen en wedstrijden.
Mij  na  beëindiging  van  mijn  lidmaatschap  te  benaderen  voor  bijvoorbeeld  een  reünie  of  andere  
bijzondere gebeurtenissen.
Mij  benaderen  voor  activiteiten  van  derden,  bijvoorbeeld  sponsors,  andere  sportverenigingen  of  
maatschappelijke dienstverleners. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor  nieuwe  gegevensverwerkingen  vraagt  de  vereniging  mij  opnieuw  om  toestemming.  En  ik  mag  mijn
toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@gemini-kangeroes.nl.

http://gemini-kangeroes.nl/
mailto:ledenadministratie@gemini-kangeroes.nl
http://www.gemini-kangeroes.nl/


_______________________________________________________________________________________
Algemene informatie

Bent u reeds eerder lid geweest van een volleybalvereniging en dus de Nevobo? Zo ja, van welke vereniging en
wanneer?

Bij uw vorige vereniging beschikte u over een Nevobo-spelerspas. Deze dient bij aanmelding te worden ingeleverd.
Of vermeld hier uw Nevobo-registratienummer 
Wordt deze pas niet bij  ons ingeleverd dan zal  € 5,00 in rekening worden gebracht voor de aanmaak van de
nieuwe spelerspas.

Had u binnen uw oude vereniging een functie zoals bijv. bestuurslid, trainer, scheidsrechter enz.? Zo ja, welke?

Hoe bent u bij de vereniging Gemini-Kangeroes terecht gekomen?

vrienden /  gemeentegids /  krant /  internet /  buitenschoolse sport /  Nevobo /  anders,
namelijk 
_______________________________________________________________________________________
Bepalingen van het lidmaatschap

Ondergetekende gaat  akkoord  met  de  bepalingen van  het  lidmaatschap,  welke  wordt  aangegegaan  voor  het
lopende seizoen (1 juli t/m 30 juni). Het lidmaatschap wordt  automatisch jaarlijks verlengd, indien niet uiterlijk
één  maand  voor  het  verstrijken  van  het  verenigingsjaar  (dus  vóór  1  juni)  schriftelijk  is  opgezegd bij  de
ledenadministratie. Indien gewenst kan een exemplaar van het verenigingsreglement worden opgevraagd via mail
naar ledenadministratie@gemini-kangeroes.nl. 

Bij aanmelding wordt, via de contributienota, eenmalig een inschrijfgeld van € 6,00 in rekening gebracht.

Bij minderjarigen dient één der ouders of voogd te ondertekenen.

Handtekening : Naam : 
Datum : 

_______________________________________________________________________________________
Dit  ingevulde  formulier  kan  worden  ingeleverd  bij  de  trainer  of  digitaal  bij  de  ledenadministratie  via
ledenadministratie@gemini-kangeroes.nl. Na aanmelding als competitiespelend lid, jeugd- of CMV-lid dient,
indien  geen  geldige  spelerspas  wordt  ingeleverd,  tevens  een  digitale pasfoto  t.b.v.  de  Nevobo-spelerspas
opgestuurd te worden. U wordt hierover z.s.m. na aanmelding geïnformeerd.
_______________________________________________________________________________________
IN TE VULLEN DOOR DE TRAINER

Aanmelding betreft: Senioren team           Recreatie groep 
(s.v.p. invullen) Jeugd team                 Mini groep          
_______________________________________________________________________________________
IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE

Registratienummer :            Aanmelddatum : 

Rugnummer :            Afmelddatum : 

Categoriecode :            Nevobo-reg.nr. : 

mailto:ledenadministratie@gemini-kangeroes.nl
mailto:ledenadministratie@gemini-kangeroes.nl
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