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DOSKO_ACTA formulier ledenadministratie jeugd   januari 2022 
 

Hartelijk welkom bij onze vereniging. 

Voor een juiste administratie verzoek ik u om onderstaande gegevens in te vullen en daarna 
het formulier bij de train(st)er of ledenadministratie in te leveren. 

Naam: …........................….…………………………………………….  meisje/jongen 

Adres: ..............................................................................    

Postcode: ……………………   Woonplaats:   ............................................... 

Telefoon:  ……………………        Geboortedatum: ............................................... 

Mobiel: ……………………………  

Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………………........ 

Handtekening ouder/verzorger : ………………………………………………………………… 

E-mail adres: ........................................................................................................ 

Datum 1ste training: …………………Team: Beginners……………. Competitie: ………….….. 

(Eventueel afkomstig van vereniging: …………       Lidnummer: .............) 

Bijzonderheden: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Deze gegevens zijn nodig voor het voeren van de ledenadministratie van onze vereniging en het doorgeven van de relevante 

gegevens aan de volleybalbond Nevobo. Deze gegevens zullen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt. Zie voor 
uitgebreide toelichting van ons privacybeleid, onze privacyverklaring op de website. 

 
Informatie van Volleybalvereniging DOSKO/ACTA te Franeker: 
De trainingen worden gegeven op maandagavond in sporthal “De Trije”. Ter kennismaking mag er 3x 
gratis worden meegetraind. Iedere spelersgroep heeft zijn eigen trainingstijd en zijn eigen trainer. De 
jeugd is onderverdeeld in A, B, C en CMV (Cool Moves Volley). Dit zijn resp. de jeugd  
tot 18 , tot 16 , tot 14  en tot 12 jaar. Leden ouder dan 18 jaar spelen bij de senioren. De meeste 
(jeugd)-leden kiezen naast het trainen ook voor competitiespelen. Voor de  jeugd vindt dit plaats op 
zaterdag op verschillende locaties. De ouders verzorgen per toerbeurt het vervoer naar de wedstrijden 
en de coaching. Voor alle jeugd is er een wedstrijdshirt van de vereniging.  
 
Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 31 mei, resp. 30 november doorgegeven worden en dan 
ben je nog lid t/m 30 juni resp. 31 dec. 

Contributie per kwartaal: 

2x trainen en competitie (ABC-jeugd) € 45,00                    

1x trainen en toernooi  (CMV)  € 35,00    

Alleen trainen     € 25,00   

 
Ledenadministratie:    Jeugdcommissie:  Penningmeester:             
Douwe Loonstra   Roelof van Marrum  Roelof van Marrum 
De Gideon 7    Klaas de Jagerlaan 14 Klaas de Jagerlaan 14 
8801 PD  Franeker   8802 BV  Franeker  8802 BV  Franeker 
0517-398070    06-20301028   06-20301028 
ladoskoacta@gmail.com   volleybal.doskoacta@gmail.com  volleybal.doskoacta@gmail.com 
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Machtigingsformulier Lidmaatschap Volleybalvereniging Dosko/Acta 
 

Doorlopende machtiging 
De afschrijving zal iedere eerste week van het nieuwe kwartaal plaatsvinden 
 

Naam:  Volleybalvereniging Dosko/Acta 
Adres:   De Gideon 7 
Postcode:  8808 PD 
Woonplaats: Franeker 
Incassant ID:  NL18ZZZ400012560000 
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan volleybalvereniging Dosko/Acta om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens contributie aan Dosko/Acta en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Dosko/Acta. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 
Naam :   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres :   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Postcode :  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Woonplaats :  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Emailadres:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Rekeningnummer [IBAN] :  
 

 
NL 

   
 
 

   
 
Plaats en datum :      Handtekening : 
 
………………………………………………                           ……………………………………………….. 
 
Dit formulier, samen met het inschrijfformulier, kunt u ingevuld retourneren aan de 
trainer/penningmeester. 
 
Deze gegevens zijn nodig voor het voeren van de ledenadministratie van onze vereniging en het doorgeven van de relevante 

gegevens aan de volleybalbond Nevobo. Deze gegevens zullen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt. Zie voor 
uitgebreide toelichting, onze privacyverklaring op de website. 


