Aanmeldingsformulier volleybalvereniging VRIVO 2019-2020
In te vullen door de speler of indien minderjarig, zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)
Man / Vrouw*

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon thuis
Mobiele telefoon
E-mail adres
Eerder competitie gespeeld?
Wilt u competitie gaan spelen?

Ja / Nee *
Ja / Nee *

Nevobonummer:

* Doorhalen van niet van toepassing is

Gaat meetrainen bij

Machtiging
Ondergetekende

Mini’s

Dames 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Meisjes / Jongens A
Meisjes / Jongens B
Meisjes / Jongens C

Dames recreanten
Heren 1 – 2 – 3 – 4
Heren recreanten

Naam
Adres
Woonplaats
Ouder(s) / Verzorger(s) van
IBAN:
BIC(BankIdentificatieCode):

Machtigt Volleybalvereniging Vrivo met ingang van _______________________________________
Alle bedragen die hij/zij verschuldigd is wegens contributie en bijkomstige kosten met betrekking tot
het lidmaatschap van Vrivo te mogen afschrijven van bovengenoemd bank/gironummer.
Bij het aanmelden als lid van volleybalvereniging Vrivo verplicht met zich een heel verenigingsjaar
lid te blijven. Dat betekent dat ook voor dat verenigingsjaar de contributie verplichtingen moeten
worden nagekomen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt automatisch deze machtiging beëindigd. Beëindigen van
het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni. Er kunnen redenen zijn dat het
lidmaatschap niet kan voortduren. Dan dient men daarover in contact te treden met de
ledenadministratie.
Betalingsmogelijkheden

Per kwartaal
Per halfjaar

juli – oktober – januari – april
juli – januari

Voor competitie spelende leden geldt bovendien dat jaarlijks de kosten van de spelerskaart
geïncasseerd zullen worden in de maand oktober of november of na het aanvragen van een
spelerskaart gedurende het seizoen.
Voor competitie spelende leden is een digitale pasfoto nodig. Deze kan gemaakt worden bij Jan
Boswinkel (€ 5, -) of bij een fotospeciaalzaak. De digitale pasfoto moet naar info@vrivo.nl
Voor akkoord

Datum: _______________
Handtekening:

Het formulier inleveren bij de ledenadministratie
Email: ledenadministratie@vrivo.nl
of meegeven aan je trainer
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BIJLAGE
Vrivo wil voor de gemeente Twenterand en omgeving volleybal aanbieden op alle niveaus
waarbij plezier en prestatie in de sport hand in hand gaan. Om deze missie te kunnen
vervullen is een goede organisatie en een stevig verenigingskader noodzakelijk.
Het is belangrijk dat de daarbij behorende taken op veel schouders rusten de betrokkenheid
van leden en ouders te vergroten en om continuïteit te kunnen waarborgen.
Hiervoor is het voor het bestuur noodzakelijk om inzicht te hebben in de mogelijkheden
binnen het ledenbestand. Wij vragen jullie daarom d.m.v. het aankruisen van onderstaande
stellingen de persoonlijke interesses en capaciteiten kenbaar te maken. Voor jeugdleden
verzoeken wij de ouders/verzorgers dit te doen.
Het lijkt mij leuk om deel te nemen aan een commissie.
(TrainingsComissie, barcommissie, jeugdcommissie, kascommissie)
Ik ben de aangewezen persoon om deel te nemen in het bestuur van VRIVO!
Het lijkt mij leuk om mee te helpen in de kantine van de vereniging (b.v.
bardiensten draaien)
Ik wil graag een team trainen (mini-ons – mini – jeugd – senioren)
Ik kan een team coachen
Ik ben goed in activiteiten een feestjes organiseren.
Mijn talent is stukjes schrijven voor de vereniging
Ik vind het leuk om foto’s te maken tijdens wedstrijden / evenementen
Ik weet alles van communicatie en social media en ben commercieel ingesteld
Ik beschik over technische capaciteiten
Ik heb ervaring met websites
Ik ben beschikbaar voor structurele taken binnen de vereniging
Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en/of workshops voor deze groep te
organiseren.
Ik wil incidenteel werkzaamheden voor VRIVO verrichten tot max … uur per week
Ik ben ondernemer en heb toegang tot het bedrijfsleven in en om Vriezenveen
Ik heb goede contacten met scholen in en om Vriezenveen
Anders

Belangrijk om te weten is dat van elk lid van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat hij / zij
wedstrijden gaat fluiten binnen de vereniging. De indeling en begeleiding worden verzorgd
door het wedstrijdsecretariaat. Ook heeft een team wedstrijdleiding gedurende het seizoen.
Dit kan je onderling regelen met je teamgenoten.
Bij het ondertekenen van dit formulier wordt er tevens akkoord gegaan met het publiceren
van de naam van de speler en de teamfoto op de Vrivo site, conform de AVG. Indien de
speler niet op de site wil staan met foto, dan willen wij de speler verzoeken niet op de
teamfoto te gaan.
Dit formulier is ingevuld door: ____________________________________________
Beroep (ouder(s) / verzorger(s) van de jeugdspeler): __________________________
Datum: _________________
Het formulier inleveren bij de ledenadministratie
Email: ledenadministratie@vrivo.nl
of meegeven aan je trainer
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