
 
 
 

 
 
 

Voorlopig inschrijvingsformulier 
 

Je bezorgt dit formulier onmiddellijk volledig ingevuld en ondertekend aan de secretaris, de 
trainer of de ploegverantwoordelijke.  Je vindt dit formulier ook op www.knoddemeise.be 
en je mag het eveneens elektronisch doorsturen naar lodewijk.verdoodt@telenet.be. 
 

Regels in acht te nemen bij aansluiting: 
1. Je laat dit formulier ook door je ouders ondertekenen indien je minderjarig bent. 
2. Je bent verzekerd voor lichamelijke letsels en voor burgerlijke aansprakelijkheid.  De bijdrage is begrepen in het 

lidgeld.  De verzekering dekt noch brilmonturen, noch aangeboren of bestaande letsels. 
3. De voorlopige verzekering gaat in, 2 dagen nadat het voorlopig inschrijvingsformulier afgegeven is.  De definitieve 

verzekering gaat in op de dag dat je bij Volley Vlaanderen aangesloten wordt. 
4. Je mag niet deelnemen aan de clubactiviteiten indien het lidgeld niet voldaan is, behalve  tijdens de proefperiode 

vóór je eerste aansluiting.  Deze proefperiode kan maximaal 3 trainingen en 30 dagen duren. 
5. Na de proefperiode kan je definitief lid worden door je elektronisch aan te melden bij Volley Vlaanderen.  De link is 

https://www.volleyadmin2.be/external/membersubscription/10752/   De club zal je daar bij helpen indien je dat wenst. 
6. Je bezorgt een pasfoto of en foto in vooraanzicht in jpg of jpeg aan lodewijk.verdoodt@telenet.be 
7. Je meldt elke wijziging (adres, telefoonnummer, e-mailadres) onmiddellijk schriftelijk of per e-mail aan de secretaris 

(lodewijk.verdoodt@telenet.be).  
8. (geldt niet voor recreatiespelers)   Indien je na schrapping opnieuw lid wilt worden , betaal je € 40,- extra aanslui-

tingskosten (ons door Volley Vlaanderen aangerekend). 
9. Ben je ingeschreven in een competitieploeg, dan betaal je eenmalig een waarborg van € 75,- voor de in bruikleen 

gegeven uitrusting op rekening BE78 8637 2448 0686.  Deze waarborg krijg je terug bij het reglementair verlaten 
van de club en op voorwaarde dat je de uitrusting tijdig, volledig en niet beschadigd terugbezorgt. 

10. Je gaat akkoord met onze privacyverklaring (zie: www.knoddemeise.be) 
11. Bovenstaande regels blijven geldig zolang je lid blijft van Volleybalclub Knødde Meise, tenzij Volley Vlaanderen de 

aansluitingsvoorwaarden wijzigt. 
12. Je kunt de club enkel verlaten tijdens de door de Volley Vlaanderen vastgestelde periodes. 
13. Je kunt bij ontslag geen aanspraak maken op het bezit van de club of op een deel ervan. 
 
 

Ik aanvaard de privacyverklaring. 
Ik aanvaard bovenstaande regels en wens aan te sluiten bij Volleybalclub KNØDDE 
Meise.  
Ik aanvaard bovenstaande regels en wens dat mijn kind aansluit bij Volleybalclub 
KNØDDE Meise. 
 

Naam: ................................................. Tel.: ........................ GSM: 04............................ 

Voornaam: ..................................................... (volgens identiteitskaart of kinderpas) 

(jeugdleden: GSM papa: 04…..........……………. GSM mama: 04………............………..) 

Adres: .......................................................................................................................... 

e-mailadres: (IN BLOKLETTERS) ................................................................................... 

Geboorteplaats: ................................................ Geboortedatum: ................................ 

Rijksregisternummer: ..……………………..…… Nationaliteit: .....................................  

Meise, ................................ 20… .   Handtekening(en) 
 

 

 Voorzitter | Uitrustingen   Alain Longin | Mankevosstraat 18 | 1860 Meise 0477 44 63 39 
 Secretaris | Ontmoetingen   Lode Verdoodt | Borchtstraat 14 | 1860 Meise  0498 32 22 77 
 Penningmeester | Materiaalmeester Daniël Vanbesien | Nieuwelaan 80 | 1860 Meise 0479 78 33 43 
 Jeugdverantwoordelijke | Communicatie Wendy De Loose | Fazantenlaan 9 bus 4 | 1860 Meise 0474 55 16 97 
 Sportief verantwoordelijke   Sébastien Hellinckx | Meiselaan 4 | 1880 Kapelle/Bos 0479 40 22 97 
 

Volleybalclub Knødde Meise is aangesloten bij Volley Vlaanderen vzw en bij de Sportraad van Meise 

www.knoddemeise.be      info@knoddemeise.be 
Rekeningnummer Volleybalclub Knødde Meise: BE43 8538 3513 7801 


