
 

 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER / SUBSCRIPTION FORM                                                             

Naam/Name : …………..…………………..………………..…………………   M / V * 

Adres/Address : ………..……………………………………………..……………………… 

Postcode/ZIP code : ……..………….…………. Woonplaats/City: .……………………..…… 

Telefoon/Telephone : ……………………………. Mobiel/mobile:     …………………..……… 

E-mail adres (1) : …………………..…………………………………………………………. 

E-mail adres (2) : …………………..…………………………………………………………. 

Geboortedatum/ 

Date of birth : ………………………………………………………….……..…………… 

Trainingsgroep/team : ………………………………………….. Comp.:  J / N * 

Evt. vorige verenig. : ………………………………………….. Bondsnr: …..……………..…. 

Hoe ben je bij VC Krimpen terecht gekomen?  ....................................................................................... 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is./ Cross out what is not applicable. 

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op de aanmelding. Op het lidmaatschap zijn de rechten 
en plichten van toepassing zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van VC Krimpen, die op 

verzoek worden uitgereikt 

 
De te betalen contributie is afhankelijk van de categorie. Voor spelende leden is de categorie doorgaans afhankelijk 

van de leeftijd. De contributie is per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd per incassomachtiging. De huidig 
geldende contributie vindt u terug op onze website (vckrimpen.nl/lid-worden) 

 
De incasso-data zijn rond : 1 september, 1 november, 1 februari en 1 april. 

 
Opzegging 

Het lidmaatschap is gekoppeld aan het seizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.  Opzegging geschiedt door 
schriftelijke melding (of via de mail) bij de ledenadministratie voor 1 juni van het lopende seizoen 

(ledenadministratie@vckrimpen.nl). Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap (dus gedurende het seizoen; 

tussen 1 juli en 30 juni van elk jaar) is de contributie verschuldigd over het gehele lopende seizoen. Hiervan kan 
slechts in uitzonderlijke gevallen - na goedkeuring van het bestuur - worden afgeweken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volleybal Club City Bril Krimpen 
w w w . v c k r i m p e n . n l 

 
P/a Olympiade 11 

2924 AL Krimpen a/d IJssel 
Iban: NL 62 RABO 0351973818 

BIC: RABONL2U  

 



 
 

 

 

               

 

Wet bescherming persoonsgegevens 
De gegevens vermeld op dit inschrijvingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in 

verband met alle verenigingsactiviteiten. Ondergetekende geeft toestemming om de gegevens door te geven aan de 

Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) in verband met de aanmelding als lid. 
 

In verband met de toezending van verenigingsinformatie verzoeken wij een e-mailadres op te geven. Een 
telefoonnummer is eveneens noodzakelijk om contact te kunnen leggen bij het zoeken naar oplossingen in het geval 

van afzeggingen en andere acute situaties. 
 

 

Ondergetekende geeft zich (of zijn/haar kind) hierbij op als lid van VC City Bril Krimpen. 

Het volledig ingevulde doorlopende incassomachtiging is ondertekend en bijgevoegd bij dit 

inschrijfformulier waarmee de penningmeester van VC City Bril Krimpen wordt gemachtigd tot 
wederopzegging de verschuldigde contributie af te schrijven genoemde bank- of girorekening 

 

 
(voor minderjarige leden dient hier verplicht een handtekening van de ouder/voogd gezet te worden) 

 
 

Datum :….…………………………..………….    Plaats : ........... ……………………………………. 
 

 

Naam :….………………………………………    Handtekening : …………………………………….  

 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van VC City Bril Krimpen. 

 

 

Dit formulier dient men een week na uitreiking volledig ingevuld samen met de incassomachtiging in te leveren bij de 

train(st)er of bij de ledenadministratie, Olympiade 11, 2924 AL in Krimpen. Ook dient er een digitale pasfoto 

aangeleverd te worden voor de bond. Dit kan ook (zonder kosten) door de vereniging geregeld worden! Voor 
informatie en het inzien van de statuten / huishoudelijk reglement kunt u contact opnemen met Angèle Verheul,  

tel: 0180- 523054 of via ledenadministratie@vckrimpen.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volleybal Club City Bril Krimpen 
w w w . v c k r i m p e n . n l 

 
P/a Olympiade 11 

2924 AL Krimpen a/d IJssel 
Iban: NL 62 RABO 0351973818 

BIC: RABONL2U 

 

mailto:ledenadministratie@vckrimpen.nl


Volleybal Club City Bril Krimpen 
w w w . v c k r i m p e n . n l 

 
P/a Olympiade 11 

2924 AL Krimpen a/d IJssel 
Iban: NL 62 RABO 0351973818 

BIC: RABONL2U  

 

 
 

 
Doorlopende Machtiging / Continuing Authorization 
 

 

Naam    : VC Krimpen 

 

Adres    : Olympiade 11 
 

Postcode   plaats  : 2924 AL Krimpen aan den IJssel 
 

Land    :  Nederland 

 
Incasso ID   : NL08ZZZ403423280000 

 
Kenmerk machtiging   :  ....................................................(wordt door VCK ingevuld en aan u bekend gemaakt) 
 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VC Krimpen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van VC Krimpen. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

--------- 
By signing this form, you grant permission to VC Krimpen to send ongoing debt collection orders to your bank to deduct an amount of your 
account and to your bank to debit an amount of your account in accordance with the VC Krimpen Order. . 
 
If you disagree with this charge, you can return it. Ask your bank for the terms. 

 
Naam   : ......................................................... 
 
Adres   : ......................................................... 
 
Postcode   : ......................................................... 
 
Plaats   : ......................................................... 
 
Land    : ......................................................... 
 
IBAN   : ......................................................... 
 
BIC   : ......................................................... 
 
Plaats   : ......................................................... 
 
Datum   : ....../....../20...... 
 
Handtekening  : . ........................................................ 
  


