
AANMELDINGSFORMULIER ACTIEF '81 
 

Naam:                                                                                                          M/V 
Voorletters:    Roepnaam:    
Adres:     Postcode:   Woonplaats: 
Telefoon:    Mobiel:    Banknummer: 
Geboortedatum:    E-mail adres: 
  
 
Was U al eerder lid van een volleybalvereniging?      Ja / Nee*               Zo ja, van welke vereniging?……………… 
 
Op welke manier bent u in contact gekomen met Actief ’81?  

□Via de website van Actief ‘81 □Via een advertentie of artikel in de krant □ Via een lid van Actief ‘81 

□ Anders nl……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Meld zich aan voor: A. Competitie volleybal;           □ Heren      □ Dames (indien weer mogelijk bij voldoende speelsters) 

   B. Recreatief volleybal.             □ Recreanten gemengd op  Maandag/ Dinsdag / Woensdag* 

                                                                                             □ Dames Recreanten Woensdag 

                                                                                                         □ Heren Recreanten Maandag 

 
Bent U eventueel bereid een taak op u te nemen, zoals: scheidsrechter, trainer, coach, bestuurslid of medeorganisator van 
evenementen of een andere taak?    Ja / Nee*      Zo ja waar denkt U dan aan:……………………………………………………… 
(U wordt eerst benaderd door een bestuurslid met informatie) 
 
Ik geef Actief ’81 toestemming om gemaakte foto’s te gebruiken voor de website en promotiedoeleinden       Ja/Nee*  
Ik geef Actief ’81 toestemming via post en elektronische weg relevante informatie met mij te delen (wet AVG mei 2018)  Ja/Nee* 
 
Ondergetekende meldt zich aan als lid per ____-____-  ____ en verklaart in het bezit te zijn van de contibutieregeling die tevens op 
dit formulier is afgedrukt. Bent u in bezit van de Gelrepas? Ja/Nee*  
 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld te __________________________________ dd. ____-_____-____ 
 
Handtekening: 
 
 
 

Dit formulier graag inleveren bij de trainer of opsturen naar secretariaat@actief81.nl   * doorhalen wat niet van toepassing is 
 

                                                                       Deze strook afknippen en bewaren 
Contributieregeling (per kwartaal) 
Recreanten:        € 33,00 per kwartaal 
Competitieleden:                                   € 45,00 per kwartaal               
  
Wij vragen onze leden de contributie per automatische periodieke overschrijving te betalen op: 
 
Bankrekening NL 60 INGB 000 631 8102 t.n.v. Actief '81, p/a Warmelolaan 5 te Arnhem.    
 
E-mail secretariaat:  secretariaat@actief81.nl              website: www.actief81.nl 
 
Afmelden als lid van onze vereniging dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat, Plataan 25, 6921 XC Duiven. 
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