
Bijlage 8: Aanmeldingsformulier

Volleybalvereniging    GVV-Aspasia

Aanmeldingsformulier

Betreft:  Aanmelding  Wijziging

Achternaam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mail:

Geslacht: M V Geboortedatum: _ _

Opties: Volleybalspeeltuin Mini's Recreanten Competitie

Reeds eerder gevolleybald: J N Op welk niveau:

Lid bij andere vereniging: Nr.:

Hij/zij verklaart, het bij dit formulier gevoegde "wegwijzer", te hebben ontvangen en gaat akkoord

met het daarin gestelde.

Handtekening: _ _

Voor minderjarigen:

Ondergetekende, ouder/voogd is bekend met de aanmelding en heeft daartegen geen bezwaar

en gaat akkoord met met het gestelde in het informatieblad.

Handtekening: _ _

Indien u niet akkoord gaat met bekendmaking van uw gegevens aan andere leden van Aspasia 

gelieve dit te melden bij de ledenadministratie

S.v.p. 1 pasfoto bijsluiten voor de identiteitskaart.

Dit formulier zo snel mogelijk inleveren bij de ledenadministratie:

bij Jolande van Wetten, Park Ypenburg 1, 2396 CR, Koudekerk a/d Rijn

In te vullen door de ledenadministratie:

Datum ontvangst: _ _

Datum verwerking: _ _

Opgave NEVOBO: _ _ Pasfoto ontvangen? J N



Bijlage 10: Registratieformulier jeugd

Volleybalvereniging    GVV-Aspasia

Registratieformulier  jeugd

 Hieronder volgen nog wat vragen om wat meer over de achtergrond van uw zoon/dochter 

te weten te komen. Uiteraard zijn deze vragen geheel vrijblijvend.

1. Waarom wil uw zoon / dochter bij Aspasia komen volleyballen?

0 Ik heb een advertentie gelezen in de Rijnwoude Koerier.

0 Omdat vriendje / vriendinnetje / broertje / zusje enz. ook volleybalt.

0 Ik als ouder volleybal zelf of ik heb vroeger gevolleybald.

0 Omdat mijn zoon / dochter een gastles tijdens school heeft gehad.

0 Mijn zoon / dochter heeft een brief van Aspasia gekregen in de klas.

0 Anders, nl. 

2. Op welke school zit uw zoon / dochter?

3. Welke klas en / of welke richting volgt uw zoon / dochter?

4. Doet uw zoon / dochter naast volleybal nog andere sporten, volgt hij / zij nog cursussen 

en heeft hij / zij nog andere hobby's enz?

5. Wat is de gezinssituatie? 

6. Zijn er verder nog zaken waar wij (trainers e.d.) rekening mee moeten houden?

7. Wij willen graag van u weten in welke richting u, uit studie of werk, kennis en kunde hebt, zodat wij u 

eens advies kunnen vragen over zaken waar wij als vereniging behoefte aan hebben. Bijv. Marketing, 

Public Relations, Journalistiek, Organisatiedeskundigheid, Automatisering, Jongerenbegeleiding, 

Sportontwikkeling, Bestuurlijke zaken, Sponsoring, Gemeentelijke/Overheidszaken, Webdesign, 

etc.etc.


