Vriezer Volleybalvereniging SURF
Secretariaat: L. Heuvelman
Dingspil 104
9481 GL Vries
vvsurfvries@gmail.com

AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende:
Achternaam:
Roepnaam:

M/V
voorletters:

Aanmeldingsdatum:
Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

e-mail adres:

Telefoonnummer:
Privé
Mobiel

meldt zich aan als:
O
O
O
O

jeugdlid - tot 12 jaar
jeugdlid - van 12 tot 18 jaar
seniorenlid - vanaf 18 jaar, wedstrijd
seniorenlid - vanaf 18 jaar, recreatief

jaarcontributie
€ 172,50
€ 223,50
€ 271,50
€ 204,00

termijnbedrag
€ 57,50
€ 74,50
€ 90,50
€ 68,00

Met

- Bij aanmelding als wedstrijdspeler moet een digitale pasfoto worden aangeleverd:
Informatie volgt na aanmelding.
- Aanschaf van wedstrijdkleding gaat via de kleding coördinator (zie website);
kosten ca. € 60,--. Aanschaf kleding geldt niet voor jeugdleden tot 12 jaar.
- De jaarcontributie is van toeppassing voor het seizoen 2018-2019 en wordt in 3 termijnen,
in oktober, januari en maart, geïncasseerd. De juiste data worden tijdig gepubliceerd.
deze aanmelding onderwerpt ondergetekende zich met ingang van bovengenoemde datum aan de
bepalingen van de vereniging zoals die zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk aan het eind van het verenigingsjaar bij
de ledenadministratie (zie website), dus vóór 1 juli - art.4, lid 3 van de Statuten.
De aanmelding van een jeugdlid moet door een ouder, verzorger of voogd worden ondertekend.
Akkoord ouder/voogd/verzorger,

Handtekening:

Vriezer Volleybalvereniging SURF
Secretariaat: L. Heuvelman
Dingspil 104
9481 GL Vries
vvsurfvries@gmail.com
Incassant ID: NL74ZZZ400450850000

DOORLOPENDE MACHTIGING
Ondergetekende:

Naam en voorletters
Ouder / Verzorger van
Adres
Postcode en plaats
E-mail adres
IBAN
verleent hierbij de Vriezer Volleybalvereniging SURF toestemming om doorlopende incassoopdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van mijn bankrekening af te schrijven wegens
verschuldigde contributie en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Vriezer Volleybalvereniging SURF.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken na afschrijving laten
terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.
Datum:

Handtekening:

Inleveradressen:
- Volmachten 11, 9481 HR Vries (ledenadministratie)
- Sporthal De Kamp (Surfkast in de hal)

