Super- je wordt lid van onze club!
(nog wel even dit formulier goed doorlezen en volledig invullen)
Ik meld mij of mijn zoon/dochter aan als lid van volleybalvereniging Vovem ‘90
Voor- en achternaam :
(M/V) Voorletter(s) :
Geb. datum
:
Adres
:
Postcode
:
(mobiel) Telefoonnr :
Woonplaats
:
E-mailadres
:
Het aanleveren van een digitale pasfoto is verplicht, ook wanneer niet direct wordt
deelgenomen aan de competitie. Deze pasfoto is nodig voor de spelerskaart. Zonder spelerskaart kun je niet aan
wedstrijden deelnemen.. Vragen? Neem contact op met Janneke Boer (e-mail: jannekedewith@hotmail.com)
Ik speel/train mee in de volgende groep:
O
Seniorlid
O
Jeugdlid
O
Verenigingslid (niet trainend/spelend vrijwilliger)
Ik speel in team

O
O

CMV-lid
Recreant

(in te vullen door de trainer)

Contributie-inning:
Ik ga ermee akkoord dat de geldende contributie, zoals vermeld op de site van de vereniging (www.vovem.nl) wordt
geïncasseerd.
Hierbij zijn de algemene voorwaarden voor (doorlopende) automatische incasso van toepassing.
Beschikbaarheidsverklaring (bij jeugdleden bestemd voor ouders)
Zonder vrijwilligers geen vereniging. Wat ga jij of je ouders voor ons doen?
O
Bestuurstaken (voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid)
O
Commissielid (technische-, sponsor-, sfeer & cultuur- , beach-, kleding- ….)
O
Trainer (jeugd-/ recreanten-/ senioren-)
O
Scheidsrechter
O
______________________________________(verplicht invullen wanneer geen andere keuze is gemaakt)
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is en aangeven naar welk onderdeel uw voorkeur uitgaat)
Privacyreglement / Toestemmingsverklaring
Ons privacyreglement is op deze overeenkomst van toepassing en via onze website (link!)te raadplegen.
Naast dit inschrijfformulier vragen we je de bijgevoegde toestemmingsverklaring en de doorlopende incassomachtiging
(zie achterzijde) te ondertekenen.
Ondertekening (bij minderjarigen door wettelijke vertegenwoordiger)
Naam:
Datum:

Handtekening :

Het inschrijfformulierformulier s.v.p. inleveren bij de trainer.
Naam trainer :
Paraaf trainer

:

Instructies voor de trainer:
1.
Controleer het inschrijfformulier op volledige en juiste invulling.
2.
Vul je naam in op het formulier en parafeer voor volledige en juiste invulling van het formulier.
3.
Het inschrijfformulier,de incassomachtiging en de toestemmingsverklaring moeten door de trainer ingeleverd worden bij de
ledenadministratie.

S€PA

Doorlopende incasso-machtiging
Naam incassant

: Vovem ’90……………………………………………………………………………….

Adres incassant

: Schoenerstraat 22………………………………………………………….

Postcode incassant

: 8301 AW……………

Woonplaats incassant

: Emmeloord……………

Land incassant*

: ……………………

Incassant ID

: NL21ZZZ406561940000

Kenmerk machtiging

: Contributie-inning

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Vovem ’90 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een
bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens contributie-inning en de bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Vovem ’90.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem contact op met de penningmeester of neem binnen acht
weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

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

Adres

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

Postcode

: ………..………………

Rekeningnummer [IBAN]

: ………..……………………………………….

Plaats en datum

: …..………………….…..……………………..

Woonplaats

: ………..……………….…………….…………….………………..

Handtekening:

