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Beste, 

Wij hebben vernomen dat je bij Mardavo wenst aangesloten te 
worden. 

Wij heten je dan ook  van harte welkom bij onze club! 

Het is belangrijk dat je je inschrijving zo snel mogelijk definitief maakt. 
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het lidgeld op onze rekening  
BE81 9796 2033 6324. 

Het lidgeld* bedraagt: 

 
*Het lidgeld omvat ook dit jaar 16 kaarten voor de kaarting (waarde €20). Dit bedrag kan volledig 
 gerecupereerd worden bij verkoop van de kaarten. 
* Voor ieder volgend gezinslid wordt een korting van € 10 toegestaan. 

 
Op de volgende pagina vind je ook een tabel met de gegevens die we nodig hebben 
om je lidmaatschap te vervolledigen. Gelieve deze tabel ingevuld terug te sturen naar 
info@mardavo.be . Vergeet ook niet de online inschrijving op de website van volley 
Vlaanderen (zie link bovenaan op inlichtingenfiche) in te vullen. 
Er moet ook een recente digitale pasfoto opgeladen worden!! 

Alvast bedankt en tot volgend seizoen! 

 

Wouter Dusselier 

Secretariaat Mardavo 

 

 

 

 

 

 

 

geboortejaar prijs seizoen 2022 - 2023 

jeugd  

° 2012 en later € 120 

° 2010- 2011 € 165 

° 2008-2009 € 175 

 °2006-2007 € 185 

damesploegen 
(2005 en vroeger) 

€ 195 
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INLICHTINGENFICHE 

Gelieve dit document in te vullen en aan de trainer terug te bezorgen of te mailen naar 

info@mardavo.be 

Via deze link moet je de inschrijving doen: 

https://www.volleyadmin2.be/external/membersubscription/10877/ 

Familienaam  

Voornaam  

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Gemeente  

Telefoonnummer thuis  

Gsm vader   

Gsm moeder  

Gsm speelster  

E-mailadres vader  

E-mailadres moeder  

E-mailadres speelster   

Nationaliteit  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Rijksregisternummer  

 

Mardavo hecht zeer veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en aan jouw 

privacy. Mardavo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR 

genoemd. Gelieve de privacyverklaring op www.mardavo.be door te nemen en te 

ondertekenen voor akkoord. Voor leden onder 16 jaar, wordt de toestemming van de 

ouder/voogd gevraagd. 
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