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AANMELDFORMULIER 
 
Persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres*¹:  

IBAN (rekeningnummer)*²  

Naam rekeninghouder*³  

Geboortedatum:  

Eerder lid van de Nevobo geweest?: ja / nee Niveau: CMV / A- jeugd / B-jeugd / C-jeugd / 

In bezit van een geldige spelerskaart?: ja / nee  Senioren ….. klasse / Recreatief 

*¹ Bij minderjarige graag ook het e-mailadres van de ouders/verzorgers vermelden. 
*² De contributie en afdracht spelerskaart aan de Nevobo gebeurt via automatische incasso in acht termijnen. 
*³ De naam van de rekeninghouder vermelden, als die niet hetzelfde is als de naam van het lid. 
 

Ben je in het bezit van een: 

Scheidsrechtersdiploma: ja / nee Niveau:  

Trainersdiploma: ja / nee Niveau:  

EHBO-diploma: ja / nee 

BHV-diploma: ja / nee 

Reanimatie/AED: ja / nee 

 

Datum:  _______________________________ Handtekening: _______________________________ 
 

Onze vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens conform de privacyverklaring (te vinden op onze 
website: www.grouw64.nl). 
Bij lidmaatschap van Grouw '64 word je ook lid van de Nevobo. Grouw '64 zorgt voor aanmelding en 
contributieafdracht aan de bond.  
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of via e-mail met een ondertekend afmeldformu-
lier, vóór 1 juli, gedaan worden bij de ledenadministratie. Als datum van opzegging wordt de datum 
van binnenkomst bij de ledenadministratie gehanteerd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van 
een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de gehele jaarlijkse contributie verschuldigd. 
Deelname aan activiteiten georganiseerd door Grouw '64 (toernooien, trainingen, etc.) zijn geheel 
voor eigen risico. 
 

Dit formulier inleveren (digitaal of op papier) bij de ledenadministratie van Grouw '64. 
Bij wijziging van deze gegevens dit graag ook doorgeven aan de ledenadministratie. 
 

Gegevens ledenadministratie: 
Lisette Brouwer (secretaris) 
Ekemahôf 10 
9001 LZ  GROU 
Telefoon: 06 - 20346332 
E-mailadres: ledenadministratie@grouw64.nl 
 

Wij danken je voor het aanmelden en wensen je veel volleybalplezier bij Grouw '64 toe 

http://www.grouw64.nl/
mailto:ledenadministratie@grouw64.nl

