
Penningmeester: Gerard Uenk  
          penningmeester@reborebelle.nl 

  bankrekening: NL29 INGB 0003 5307 83 

Dierense Volleybal Club Rebelle staat ingeschreven onder dossiernummer 401 21000 in het handelsregister van de KvK te Arnhem 
 

Aanmeldingsformulier 
 

ALGEMEEN 

• Ondergetekende verklaart hierbij lid te willen worden van Volleybalvereniging REBO ERA 
Makelaars Rebelle. 

PERSOONLIJKE GEGEGEVENS 

Achternaam:  Straat:  

  Huisnummer:  

Tussenvoegsel(s):  Postcode:  

Roepnaam:  Plaats:  

Geboortedatum:  E-mailadres:  

Telefoonnummer:  Geslacht:  

Hoe ben je bij Rebelle gekomen?  

HET IS ONDERGETEKENDE BEKEND DAT: 
 

✓ Opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk kan geschieden bij het secretariaat of 
ledenadministratie. Het lidmaatschap kan alleen per 1 december en per 1 juni worden beëindigd. 

✓ bij opgave voor competitie tevens competitiegeld verschuldigd is, de contributie en het competitiegeld in 
4 termijnen per jaar wordt geïnd d.m.v. automatische incasso.  

✓ Informatie over de contributie en competitiegelden terug te vinden is in het clubblad “volleyskoop” en op 
de website www.reboeramakelaarsrebelle.nl van de vereniging. 

✓ bij inschrijving éénmalig een bedrag van € 5 verschuldigd is. 
✓ Dat er tijdens diverse activiteiten foto’s gemaakt kunnen worden en deze ook op diverse plaatsen (krant, 

volleyskoop, web-site en social media) openbaar gemaakt kunnen worden (portretrecht). Bezwaar 
hiertegen kan per mail aan het secretariaat van de vereniging gemeld worden. 

✓ Om de spelregelkennis te vergroten en begrip te hebben voor de beslissingen van een scheidsrechter is 
het voor elk (nieuw) lid verplicht is om de “spelregeltoets” van de Nevobo te behalen: 
(https:www.nevobo.nl/official/opleidingen-bijscholing/opleiding-tot-official). 

✓ Aan ieder lid een bijdrage gevraagd wordt in de werkzaamheden voor de vereniging, passend bij zijn/haar 
vaardigheden en leeftijd, want ……de vereniging, dat zijn wij SAMEN. 

 

Ondergetekende verleent hierbij de machtiging aan Dierense Volleybal Rebelle om de contributie 
voor het lidmaatschap van zijn/haar rekening te incasseren.  

Bank/gironummer:  

T.n.v.  

Te (plaats):  

HANDTEKENING HANDTEKENING OUDERS (beneden de 18 jaar 
nodig) 

  

Datum:  

IN TE VULLEN DOOR TRAINER 

Competitiespelend Ja/Nee 

Traint mee vanaf:  

Trainingsgroep:  

Paraaf trainer:  

Datum:  

 
Dit formulier a.u.b. inleveren bij je trainer. 


