
Inschrijfformulier Arnhemse Volleybalvereniging Aetos 

Inleveren per post: Ledenadministratie Aetos/ Babs van den Akker, 
Kapellenberglaan 37,6891 AB, Rozendaal. 

Inleveren per email: ledenadministratie@aetos.nl 

Indien jonger dan 18 jaar dient dit formulier ingevuld en ondertekend te worden door de ouders/ verzorgers. 

Plaats 

Achternaam 

Roepnaam  

Voorletters 

Geslacht

Geboortedatum 

Adres (straat + huisnummer)

Postcode 

E-mailadres

E-mailadres(-sen) ouders/verzorgers

Telefoonnummer(s) 

Telefoonnummer(s) ouders/verzorgers 

Ik wil ingeschreven worden als: Team/groep: 

q Spelend senioren lid in de Nevobo-competitie;

q Meetrainend senioren lid in de Nevobo-competitie;

q Spelend senioren lid (recreant) in de Midweekcompetitie;

q Senioren lid recreanten (niet spelend in een Midweekteam);

q Spelend senioren lid in de zitvolleybalcompetitie;

q Meetrainend senioren lid zitvolleybal;

q Lid CMV-jeugdteams;

q Lid A-, B-, C-jeugdteams;

q Donateur.



Aetos en de Europese privacywetgeving (AVG) 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en 
soms ook foto’s en filmpjes van je op onze website en social media plaatsen. Wij vragen daarom je 
toestemming voor het volgende (streep door wat niet van toepassing is): 

1. Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn persoonsgegevens in de
ledenadministratie.

2. Ik geef toestemming voor het maken van foto’s en filmpjes van mij tijdens [evenementen,
activiteiten, wedstrijden] van onze vereniging en het gebruik hiervan op onze website en social
media.

3. Ik geef toestemming om mijn voor- en achternaam op onze website en social media te plaatsen.

4. Ik ga akkoord met het privacy beleid van de vereniging zoals omschreven op onze website
(www.aetos.nl).

Belangrijk: Je goedgekeuring kan op elk moment worden ingetrokken. 
Stuur hiervoor een email naar: ledenadministratie@aetos.nl 

            Datum 

Ondertekening: 

Naam

Plaats  

Handtekening 

(Indien jonger dan 18 jaar: handtekening van ouder / verzorger) 



Nevobocompetitie vragen 

De volgende drie vragen zijn alleen bedoeld voor mensen die in een (senioren- of junioren-) Nevobo 
competitieteam gaan spelen (streep door wat niet van toepassing is): 

- Heb je (een) vorig seizoen ook in de Nevobo-competitie gespeeld?

- Beschik je over een geldige spelerskaart?

- Beschik je over een scheidsrechter licentie/ervaring met fluiten

Vrijwilligers en de vereniging 

Wij zijn geen bedrijf, maar een vereniging waarbij het volleybal centraal staat en waar wij ook mensen 
willen binden. Een vereniging is van ons samen en dat betekent ook dat wij ons samen inzetten voor 
de vereniging. Alleen op deze manier kunnen wij de vereniging draaiende houden en de contributie 
betaalbaar. Elk seizoen is het lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Zonder vrijwlligers kunnen wij 
niet bestaan. Daarom vragen wij aan alle nieuwe leden en ouders/verzorgers van jeugdleden of en 
hoe zij een bijdrage willen leveren. In het onderstaande kun je je voorkeur voor een bepaalde 
activiteit, plus het moment waarop dit je het beste uitkomt, aangeven (streep door wat niet van 
toepassing is). 

Vrijwilligersactiviteiten: dit seizoen of  (een) volgend seizoen 

q Scheidsrechter

q Coach/teambegeleider

q Trainer/assistent-trainer

q Technische Commissie Nevobo teams

q Jeugdcommissie

q Communicatiecommissie

q Technische Commissie Midweekteams

q Evenementencommissie

q Bestuursfunctie

q Overige activiteiten

Aanvullende informatie: 



 
 

Contributie en lidmaatschap 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV. Het contributieoverzicht is te vinden op onze 
website (www.aetos.nl).  

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli het daaropvolgende jaar. Je lidmaatschap loopt gelijk met 
het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien het secretariaat geen 
opzegging heeft ontvangen. 
 

Studentenkorting en Gelrepas 
 

Aetos geeft 25% korting op de basiscontributie (zonder toeslagen) aan spelers die in het bezit zijn van 
een studentenkaart Arnhem. Daarnaast worden studenten vrijgesteld van inschrijfgeld.  
Ook accepteren wij de Gelrepas, een gemeentelijke regeling waardoor mensen met een uitkering 
goedkoper kunnen sporten. Mocht deze gemeentelijke regeling echter toch onverhoopt worden 
verslechterd of zelfs vervallen, dan kan onze vereniging uiteraard niet voor de gevolgen van dat 
gemeentelijke besluit aansprakelijk worden gesteld. Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl 
Indien je in het bezit bent van een studentenkaart Arnhem of een Gelrepas graag een kopie 
meesturen. 
 

Opzegging lidmaatschap 
 
CMV leden t/m 12 jaar mogen 2x per jaar opzeggen. 

Opzegging voor 31 december. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari ophouden. 
Opzegging voor 30 juni. Het lidmaatschap zal dan per 1 juli ophouden. 

 
Leden vanaf 13 jaar mogen 1x per jaar opzeggen. 

Opzegging voor 30 juni. Het lidmaatschap zal dan per 1 juli ophouden. 
 
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per briefpost of per e-mail) bij de 
ledenadministratie. 
 
Ledenadministratie Aetos 
Kapellenberglaan 37 
6891 AB Rozendaal 
Email: ledenadministratie@aetos.nl 
 
Bij niet tijdig opzeggen is de volledige contributie verschuldigd. 
  



Inschrijving en  machtiging tot incasso van lidmaatschapskosten 

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Arnhemse Volleybalvereniging Aetos en machtigt A.V. 
Aetos de contributie en eventuele opslagen van zijn of haar rekening af te schrijven. Eenmalig zal een 
inschrijfgeld van € 5,- worden geheven (uitgezonderd: houders van een studentenkaart of Gelrepas). 

Naam van de rekeninghouder 

Postcode Woonplaats 

IBAN nummer            NL          |                   |                  |                  | 

Datum 

Ondertekening 

Naam

Plaats  

Handtekening

(Indien jonger dan 18 jaar: handtekening van ouder / verzorger) 
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