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Aanmeldingsformulier VV Alterno 
 

NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA 
 

Minileden 2 t/m 5 jaar 
Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en ondertekend 

 z.s.m. inleveren bij de nijntje trainer. 

 
 
 
AANMELDING NIEUW LID  
Ik geef mijn zoon/dochter op als lid van de volleybalvereniging Alterno: 
 
Naam en voorletter(s): _____________________________ Roepnaam:  _______________ 

Straatnaam: _____________________________ Huisnummer: _______________ 

Woonplaats: _____________________________ Postcode:  _______________ 

Mobiel nummer: _____________________________ Telefoon:  _______________ 

Geboortedatum: _____________________________ □  jongen □ meisje 

Emailadres: _____________________________ 

Datum aanmelding: _____________________________    
 
Beweeglessen*:  Nijntje ouder & kind | Nijntje Beweegdiploma | Sportspeeltuin  

*doorhalen wat NIET van toepassing is.  

 
Medische bijzonderheden of ander zaken die van belang zijn voor Alterno om te weten: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
  
 
TOESTEMMING BEELDMATERIAAL 
Bij Alterno gebruiken we beeldmateriaal om de activiteiten van de kinderen te delen met de 
ouders/ verzorgers. Hiervoor is een schriftelijke toestemming nodig. U kunt uw keuze altijd 
aanpassen, wijzigingen kunnen per mail aan de ledenadministratie worden doorgegeven. 
     
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………………………………………………………………, 
dat Alterno toestemming heeft om foto’s en video’s van het desbetreffende kind te maken. Het 
beeldmateriaal mag voor de volgende doeleinden gebruikt worden*:   
 

 de Alterno nijntje Beweegdiploma WhatsAppgroep;   

 de website van de volleybalvereniging;   

 gedrukte en digitale media; 

 sociale-media accounts van Alterno (Facebook, Twitter, ed.); 

 

 géén toestemming om beeldmateriaal te maken.  

 
* aankruisen wat van toepassing is. 
 

 
Datum:     _____________________________ 

  
 
Naam ouder/verzorger:  _____________________________ 

 
 

Handtekening ouder/verzorger: _____________________________ 
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CONTRIBUTIE  
De clubcontributie dient te worden betaald door middel van automatisch incasso. De 

contributiebedragen zijn afhankelijk van de periode waarvoor betaald wordt en van het soort 

lidmaatschap. Voor meer informatie zie: alterno-apeldoorn.nl/lidmaatschap 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00. Het lidmaatschap kan per kwartaal van het lopende 
verenigingsjaar worden beëindigd. Alleen opzeggingen via de mail bij de ledenadministratie worden 
geaccepteerd. 
 

Contributie nijntje Beweegdiploma 2021 - 2022 

 

  
 
 
 
 
 

REGELING BETALING CONTRIBUTIE  
Verleent hierbij machtiging aan volleybalvereniging Alterno te Apeldoorn  

(NL32 RABO 0393 3226 45) om van mijn rekening per kwartaal een bedrag af te 

schrijven betreffende verenigingscontributie en de verplichte NeVoBo-contributie. 
 
 
Naam ondergetekende: 

 
 

________________________________________________ 
 
 
IBAN nummer: 

 
 
________________________________________________ 

 
 
Handtekening ouder/verzorger: 

 
 
________________________________________________  

 
 
 
 

 

MUTATIES EN VRAGEN 
Voor vragen en informatie over de mini’s kunt u mailen naar (LET OP!! Soms komen mailberichten vanuit dit 

mailadres bij u in de spambox terecht, houd u spambox dus in de gaten):  
▪ nijntje@alterno-apeldoorn.nl 

 
Verhuisberichten, wijzigingen en opzeggingen schriftelijk doorgeven aan:  
▪ ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl 

 
Voor alle activiteiten en bijzonderheden adviseren we u de website in de gaten te houden:  

• alterno-apeldoorn.nl 

 

 

Of volg ons op: 
  

Miniafdeling volleybalvereniging Alterno 
 

@VV_Alterno 
 

Soort lidmaatschap Clubcontributie  

per kwartaal 

Clubcontributie 

per jaar 

1 les per week  

nijntje Beweegdiploma 

 

€ 32,38 

 

€ 129,52 


