VOLLEYBALVERENIGING
S.C. VEENWOUDEN
Aanmeldingsformulier
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

:………………………………………………………………..
:………………………………………………………………..
:………………………………………………………………..
:………………………………………………………………..
:………………………………………………………………..
:………………………………………………………………..

Geboortedatum

:……………………………………………………………………….

Geslacht
:M/V
Bankrekeningnr. :………………………………………………………………..
Datum van opgave:………………………………………………………………..
Team
:………………………………………………………………..
E-mail lid
:………………………………………………………………..
E-mail ouders
:………………………………………………………………..
Men is lid voor minimaal 1 jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31
augustus van het daarop volgende jaar. Als je bezwaar hebt om met je foto op onze website
geplaatst te worden moet je dit schriftelijk melden bij het secretariaat.
Opzeggen kan alleen per mail vóór 1 juli bij het secretariaat van de vereniging.
Email: secretaris@volleybalveenwouden.nl
volleybalveenwouden@knid.nl
Dit formulier na invulling graag inleveren bij:
E.A. Klaver penningmeester
De Elzen 4
9269 SK FEANWALDEN
06-53107743
Email: volleybalveenwouden@knid.nl
evertklaver@knid.nl
Handtekening:
Indien minderjarig, graag handtekening van ouder/verzorger.

VOLLEYBALVERENIGING
S.C. VEENWOUDEN
Machtigingsformulier
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging,
machtiging aan “Volleybalvereniging S.C. Veenwouden” om periodiek van zijn/haar
ondergenoemde bank/girorekening af te schrijven wegens verschuldigde contributie* voor:
Naam lid:…………………………
Bank/gironummer: ………………………..
Naam:………………………………………
……………………………..
……………………………………...
Postcode: …………………………………..
Woonplaats…………………………………

Geb. datum:…………………………
telefoonnr.:
Adres:

Periode: per 2 maand / kwartaal / halfjaar / jaar (doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien ondergetekende het niet eens is met een afschrijving kan hij/zij deze binnen 1 maand
zonder opgaaf van reden ongedaan laten maken.

Datum:………………………

Handtekening:…………………………………………

* Ik ga akkoord met de bedragswijziging als gevolg van contributiewijziging door
verhoging, bereiken van 18-jarige leeftijd of verandering van les.

VOLLEYBALVERENIGING
S.C. VEENWOUDEN
Je wilt graag volleyballen en bent daarom naar onze vereniging
gestapt. Volleybal is een teamsport, het is daarom belangrijk dat je
regelmatig (als je competitie speelt elke week) de trainingen bezoekt.
Men wordt lid voor minimaal 1 jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar.
De contributie bedraagt voor senioren (18 jaar en ouder) € 168.00 en
voor junioren (jonger dan 18 jaar) € 120.00 per jaar.
De contributie zal worden geïnd per incasso. Zie bijlage: machtigingsformulier.
Eventueel kan de contributie per incasso per 2 maanden, per kwartaal of per jaar betaald worden.
Voor de Grote Clubactie moet ieder lid per jaar minimaal 1 lot à € 3.00 kopen of verkopen.
Aan het begin van het seizoen moeten Nevobo competitiespelers, teamafdracht betalen.
Recreatiespelers die in Ferwert gaan spelen moeten daarvoor ook teamafdracht betalen , alleen
trainende spelers hoeven geen teamafdracht te betalen. De teamafdracht is afhankelijk van welke
competitie gespeeld wordt. Deze zal aan het begin van het seizoen via de incasso worden
geïncasseerd.
Dit is voor leden van:
o Seniorleden Nevobo
o Jeugdleden
o Recreatieleden
o Mini’s

€ 35.00
€ 30.00
€ 17.00
€ 10.00
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail bij het secretariaat van de vereniging
vóór 1 juli. Email: secretaris@volleybalveenwouden.nl of volleybalveenwouden@knid.nl Wanneer
men midden in het seizoen opzegt, blijft men contributie verschuldigd over het hele seizoen.
Verhuizingen en andere mutaties ook graag schriftelijk doorgeven bij het secretariaat van de
vereniging.
Personen die voor het eerst NeVoBo willen gaan spelen moeten een pasfoto inleveren bij de
penningmeester. Voor meer informatie over foto en shirt kan contact worden opgenomen met
Tineke en Evert Klaver, De Elzen 4 9269 SK Feanwâlden, tel. 0511-474604.







Onze vereniging heeft een clubblad ‘Netwerk’ dat ca. 3 maal per seizoen verschijnt op de
website. In dit clubblad staan tussen vele zaken ook bestuursmededelingen.
www.volleybalveenwouden.nl
In november wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waar leden en ouders van
jeugdleden hun zegje kunnen doen.
Als je bezwaar hebt om op een foto op onze website geplaatst te worden, moet je dit
schriftelijk melden bij het secretariaat.
Je speelt en traint voor eigen risico bij de vereniging.
Op de website vindt je de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy verklaring

Bewaar dit formulier en lever het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier in.
Wij wensen je een prettige tijd in onze vereniging toe.

