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Volleybalvereniging ACE’19 Ledenadministratie 

Allersmaat 54 6983GD  DOESBURG 

penningmeester@ace19.nl  Tel. 06-11123371/0313-471862 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

 

 

Naam  :………………………………… Voorletters :……………… 

 

Roepnaam :………………………………… Geslacht m/v : …………… 

 

Adres  :…………………………………………………………………………………... 

 

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

 

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

 

Geboorteplaats: ……………………………    E-mailadres :…………………………… 

 

 

 

 

Geeft zich op als lid met ingang van : ……………………………………(altijd eerste van de maand) 

 

En wil gaan spelen in de groep:    Mini’s (<13 jaar)       Junioren (>13 jaar)     

 

       Senioren                     Recreanten 

 

Digitale foto of pasfoto bijvoegen voor aanvraag NEVOBO- pas is voor alle groepen verplicht! 

 

 

 

Ik (c.q ouders/voogd) ga akkoord met het volgende: 

- De hieronder geplaatste machtigingskaart zal ik volledig invullen; 

- Totdat alle formaliteiten zijn afgehandeld zal ik spelen in een eigen shirt  

- Dat ik mij op de hoogte heb gesteld van de inhoud van de bijlagen en privacy policy. 

- Een pasfoto heb ik bijgevoegd of digitaal verzonden aan bovenstaand E-mailadres 

 

Datum :………………………………….  Handtekening :…………………………… 
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MACHTIGINGSKAART 
 

 

 

 

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging 

“ACE’19” te Doesburg, om van zijn/haar onder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens 

contributie en (indien van toepassing) competitiegeld en opgedane boetes bij Nevobo. 

 

IBAN rekeningnummer …………………………  

 

Naam  :………………………………… Voorletters :……………… 

 

Adres  :…………………………………………………………………………………... 

 

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

 

Datum :……………………………..  Handtekening :…………………………… 

 

 

 

   Ik wil geen automatische incasso verlenen en maak iedere maand automatisch mijn contributie 

over naar rekeningnummer: NL03INGB0007828739. 

 

 

Naam  :………………………………… Voorletters :……………… 

 

Adres  :…………………………………………………………………………………... 

 

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

 

Datum :……………………………..  Handtekening :…………………………… 
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Bijlage bij inschrijfformulier (deze mag U houden) 

 

 

 

Geacht aankomend nieuw lid, 

 

 

 

Het doet ons veel plezier dat je kenbaar hebt gemaakt geïnteresseerd te zijn om lid te worden van onze 

vereniging. Je zult echter nog met de nodige vragen zitten van wat de vereniging je zoal te bieden heeft 

en wat er van je wordt verwacht. Wij hopen je met dit schrijven voldoende te informeren opdat je vol 

vertrouwen de volleybalsport bij ons zult gaan bedrijven.  

. 

 

Aanmeldprocedure 
 

 

- Als je dit schrijven onder ogen krijgt zul je, hoogstwaarschijnlijk, al enkele trainingen hebben 

bijgewoond, je hebt de mogelijkheid 3 keer mee te trainen voordat je je moet inschrijven als 

lid;  

- Indien je competitie wilt gaan spelen zal de technische commissie een oordeel geven in welk 

team zij achten je te kunnen indelen. Bezwaren hierop kunnen aan het bestuur worden 

voorgelegd;  

- Alle leden recreanten, senioren, junioren en mini’s dienen bij inschrijving te overhandigen 

tezamen met het inschrijfformulier een recente digitale pasfoto (bij voorkeur) of een recente 

kleuren pasfoto. Deze kan je zenden aan secretaris@ace19.nl   

- Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond heeft voor alle leden een spelerspas die bij 

wedstrijden/toernooien/trainingen moet worden getoond door het team/lid. 

- Je moet het inschrijfformulier met de machtigingskaart aan de ledenadministrateur 

overhandigen. Dit kan ook via de je trainer/trainster.;  

- De volleybalsport kan niet worden beoefend zonder scheidsrechters, tellers en mensen welke 

ondersteunde taken verrichten (zoals zaaldienst e.d.). Als je lid wordt ligt er bij jou een 

verwachting als “vrijwilliger”. De genoemde taken zullen worden toe gedeeld aan de 

competitie teams. Als je deelneemt aan de competitie gaat het bestuur ervan uit dat je 

“vrijwillige” inzet als vanzelfsprekend wordt ervaren en je jouw taken met de beste 

betrokkenheid zult uitoefenen.  
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Contributie 
 

Elk lid is per maand contributie verschuldigd welke eens in het kwartaal, normaliter aan het begin van 

de 1 e maand van het lopende kwartaal, van je bank- of girorekening zal worden afgeschreven. De 

bedragen zijn categorie en leeftijdsafhankelijk, waarbij de leeftijd per 1 oktober van een jaar 

maatgevend is.  

 

Contributiebedragen: 

Senioren      € 18,50 per maand 

Junioren & Aspiranten van 13 t/m 17 jaar  € 15,00 per maand 

Mini’s t/m 12 jaar     € 10,00 per maand 

Recreanten      € 13,00 per maand 

 

Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. Bij afmelding binnen één maand na aanmelding wordt een vol 

kwartaal contributie in rekening gebracht (i.v.m. inschrijfkosten Nevobo)! Voor leden welke gebruik 

maken van de “Stichting leergeld” geldt een afwijkende procedure. Neem hiervoor contact op met de 

penningmeester penningmeester@ace19.nl 

  

Competitiegeld 
 

Voor ieder lid die in de competitie speelt, zijn wij elk jaar een bedrag verschuldigd aan de NEVOBO. 

Dit brengen wij de leden weer in rekening. Leden die zich hebben in geschreven in de periode van 1 

januari tot 31 mei van betreffend jaar betalen de helft van dit bedrag.  

Het bedrag is vastgesteld door het bestuur tot nader order en besproken in de ALV:  

Geboren voor 1-10-1986  € 50,00  

Geboren na 1-10-1986  € 35,00 

 

Afmeldprocedure 
 

- Je moet je schriftelijk af melden bij het secretariaat of via e-mail: secretaris@ace19.nl. 

- Mondelinge afmeldingen aan trainer/coach worden niet in behandeling genomen.  

- De automatische incasso wordt gestopt door ACE’19 als de laatste contributie is voldaan. - De 

contributieverplichting stopt aan het eind van het dan lopende kwartaal.  

- Het is niet nodig je spelerspas in te leveren bij afmelding. Wij adviseren je deze niet weg te 

doen voordat de verloopdatum is bereikt. Als je besluit om weer te gaan spelen ontvang je n.l. 

geen nieuwe spelerspas van Nevobo. 
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Privacy Policy Volleybalvereniging ACE’19 Doesburg/Angerlo 

 

Volleybal vereniging ACE’19 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Volleybal vereniging ACE’19 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg AVG. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 
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Als Volleybal vereniging ACE’19 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen 

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit 

document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden.  

Persoonsgegevens van leden wordt door Volleybal vereniging ACE’19 verwerkt ten behoeve van 

de volgende doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinden (ledenadministratie, incasso’s en betalingen); 

• Communicatie met de leden; 

• Communicatie met de NEVOBO (ledenadministratie, inschrijving competitie); 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Volleybal vereniging ACE’19 de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam; 

• Tussenvoegsel; 

• Achternaam; 

• Adres; 

• Postcode; 

• Woonplaats; 

• Telefoonnummer; 

• E-mailadres; 

• Geboortedatum; 

• Geboorteplaats; 

• Geslacht (t.b.v. teamindeling); 

• Bankrekeningnummer (t.b.v. automatische contributie inning) 

• Pasfoto (t.b.v. Nevobo-ledenpas); 

• Nationaliteit 
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Verstrekking aan derden 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard 

de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de 

door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 

toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger.  

 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden door Volleybal vereniging ACE’19 opgeslagen ten behoeve van de 

ledenadministratie, voor de periode:  

• Gedurende de looptijd van het lidmaatschap; 

• Na beëindiging van het lidmaatschap (zie opmerking/procedures*) 

• Bankgegevens alleen in de financiële administratie voor (wettelijke termijn) maximaal 7 jaar 

*Opmerking procedures: Indien de financiële verplichtingen aan ACE’19 zijn voldaan en alle 

betalingen zijn verwerkt wordt het account van het lid automatisch uit Sportlink verwijderd na 

opzeggen lidmaatschap. ACE’19 heeft dan geen enkele toegang meer tot de “data” zoals omschreven 

in het voorgaande hoofdstuk. De enige uitzondering hierop zijn de bankbetalingen van het “voormalige 

lid”. Voor nadere informatie m.b.t. beheer van de data in Sportlink verwijzen wij u naar de dataprivacy 

van Sportlink b.v. 
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Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van 

u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 

genomen;  

• Alle personen die namens Volleybal vereniging ACE’19 van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe 

is; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; Omdat ACE’19 gebruik maakt van cloud omgevingssoftware gebeurt dit 

bij derden. Zie voor details: 

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000146037-wat-doet-sportlink-aan-

beveiliging-  

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens en hebben voor geheimhouding een verklaring ondertekent. 

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door ons. 

Indien een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens het lidmaatschap onmogelijk maakt, zal het 

lidmaatschap beëindigd worden met inachtneming van de termijnen zoals vastgelegd in het 

Huishoudelijk Reglement. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

 

 

 

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000146037-wat-doet-sportlink-aan-beveiliging-
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000146037-wat-doet-sportlink-aan-beveiliging-
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Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 

de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Klachten m.b.t. de privacy 

regels in de sporthal Beumerskamp, sporthal Angerlo en de sportkantines vallen niet onder ACE’19, 

deze zijn in het beheer van Stichting Zwembad Den Helder te Doesburg en gemeente Zevenaar.  

 

Vertrouwenspersoon: 

 Binnen ACE’19 onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen 

we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of 

misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging via secretaris@ace19.nl. Wanneer je eerst in 

vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club via Nicole 

Irving, vertrouwenspersoon@ace19.nl 

 

Contactgegevens vereniging 

Website: https://www.ace19.nl  

E: secretaris@ace19.nl 

KvK-nr: 40120845 

 

De functionaris gegevensbescherming van Volleybal vereniging ACE’19 is H. Tieben. Hij is te 

bereiken via e-mail: penningmeester@ace19.nl  

 

https://www.ace19.nl/
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