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KBSS Inschrijfformulier 2023 beachvolleybal <12 jaar 

 

KBSS: Kadijk Beachvolleybal Start Systeem;  

trainingsmethode en spelvorm om beachvolleybal te leren 

 

 

Met dit formulier  

• Meld je aan voor de KBSS- trainingen en toernooien  

• Bevestig je het lidmaatschap voor 2022  

• Machtig je Beachvolley Eindhoven om de contributie via automatische incasso te innen 

 

 

Vul dit formulier in en stuur het digitaal naar kbss@beachvolley-eindhoven.nl en pagina 3  

• ondertekenen, inscannen en mailen naar bovenstaand adres of 

• of op papier ondertekend inleveren op de eerste training.  

 

 

Ik meld mijn zoon/dochter aan voor (meerdere keuzes mogelijk): 

[  ] KBSS woensdag-pakket (17 x woensdag):  

• 16 trainingen op woensdag 18.00 – 19.00 uur  

• 3, 10, 17, 24, 31 mei/7, 14, 21, 28 juni/5, 12, 19, 26 juli/2, 9, 16, 23 

augustus 

[  ] KBSS vrijdag-pakket (11 x vrijdag + 6 x woensdag):  

• 11 trainingen op vrijdag 18.00 – 19.00 uur (voorseizoen) 

• 5, 12, 19, 26 mei /2, 9, 16, 23, 30 juni /7, 14 juli 

• 6 trainingen op woensdag 18.00 – 19.00 uur (vakantie periode) 

• 19, 26 juli/2, 9, 16, 23 augustus 

[  ] KBSS pakketten (combineren kan door meerdere pakketten aan te kruisen) 

• Kosten voor 1 pakket € 20,00 (gratis toernooien) 

• Kosten voor 2 pakketten € 25,00 (gratis toernooien) 

Toernooien: Wilt u de toernooideelname bevestigen door de data aan te kruisen? 

[  ] zondag 21-5-2023       [  ] zondag 9-7-2023       [  ] zondag 27-8-2023            

 

 

 

Volleybalervaring speler 

Op welke KBSS-kaart speelde je vorig jaar?  niet bekend / geen ervaring / 

0 / 0-plus / 0-trio / 1 / 1-split / 1-trio / 

2-split / 3-split / 4-vlag en wimpel 

Kun je vangen en gooien? Ja / Nee 

Kun je alle volleybaltechnieken ‘droog’ uitvoeren? Ja / Nee 

Kun je vanaf de achterlijn serveren? Ja / Nee 

Kun je de bovenhandse set spelen uit een pass? Ja / Nee 

Kun je de slag spelen uit een set? Ja / Nee 

Kun je de pass spelen uit een service? Ja / Nee 

Volleybal je in de zaal? Ja / Nee 

Zo ja, bij welke vereniging?   

Op welk CMV-niveau of in welke klasse? CMV 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Klasse: 
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Opmerkingen / vragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens van de KBSS-speler (min.5 jaar) 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Geboortedatum:                                             Geslacht: jongen / meisje / genderneutraal 

 

Gegevens ouders / verzorgers 

Naam: 

Telefoon: 

E-mail: 

 

Wilt u als ouder/verzorger ons meehelpen KBSS mogelijk te maken? 

[  ] Ik wil meehelpen met training geven of assisteren (wekelijks / af en toe) 

[  ] Ik wil meehelpen op een of meer toernooien met coördinatie of hand- en spandiensten 

[  ] Ik wil meehelpen met opbouwen van de velden voor de trainingen 

[  ] Ik wil meehelpen met onderhoud beachmateriaal, opslag en/of beachpaviljoen 

[  ] Ik wil meehelpen met … 

 

Lidnummer (in te vullen door ledenadministratie): 

 

Heb je nog vragen, mail mag altijd naar kbss@beachvolley-eindhoven.nl 
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Bevestiging inschrijving Beachvolley Eindhoven KBSS 

 

Door ondertekening van deze machtiging meld ik mijn kind aan als lid van 

Beachvolley Eindhoven en ga ik akkoord met de onderstaande voorwaarden: 

• Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar. De contributie 2023 bedraagt € 20,00 (1x/week trainen),  

€ 25,00 (2x/week trainen in voorseizoen). 

• Als lid van Beachvolley Eindhoven houd ik me aan de gedragsregels van Beachvolley 

Eindhoven https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons. 

• Beachvolley Eindhoven behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van activiteiten te 

publiceren op de website, social media of in promotiemateriaal. 

• Ik geef hierbij toestemming dat Beachvolley Eindhoven mijn gegevens verwerkt. Beachvolley 

Eindhoven houdt zich aan de afspraken die in de privacyverklaring na te lezen zijn. Deze is te 

vinden op de website: https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons. 

 

Naam kind: ……………………………… 

 

Bedrag : [   ] € 20,00  [   ] € 25,00   

 

Machtiging eenmalige SEPA Incasso Algemeen 

 

Naam incassant : Beachvolley Eindhoven 

Adres incassant : Molierelaan 24 

Postcode/woonplaats incassant : 5629 PG  Eindhoven 

Land incassant : Nederland 

Incassant-id : NL50ZZZ172068710000 

Kenmerk machtiging  :     

(In te vullen door ledenadmin.) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Beachvolley Eindhoven om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan 

• uw bank om eenmalige een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van Beachvolley Eindhoven. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam en voorletters :  

Adres :  

Postcode/woonplaats :  

Land :  

IBAN (rekeningnummer) :  

 

 

 

 Plaats en datum       Handtekening 

 

Privacyverklaring  

Ik ben bekend met de inhoud van de privacyverklaring en ga  

akkoord met de verwerking van mij persoonsgegevens                                                                                          
    O    Akkoord 
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