Aanmeldingsformulier volleybalvereniging VRIVO
Persoonlijke
Gegevens

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Mobiele telefoon
E-mail
Geboortedatum
Spelerspas competitie

Trainingsgroep

Machtiging

o
o

Mini’s
Meisjes/jongens A

o
o

Meisjes/jongens B
Meisjes/jongens C

o

Ja

o

o
o
o

Dames 1 -2 -3 - 4
Dames recreanten
Heren 1 - 2 - 3

o

Heren recreanten

Nee

Ondergetekende
Naam
Adres
Woonplaats
Ouder/verzorger van
BIC

IBAN
rekeningnummer

Bank Indentificatie

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. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden
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

o
o
o

Per kwartaal
Per halfjaar
Per jaar

1 juli – 1 okt – 1 jan – 1 apr
1 juli – 1 jan
1 november

Voor competitie spelende leden geldt bovendien dat jaarlijks de kosten van de spelerskaart geïncasseerd zullen worden in
de maand september of oktober 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 (€ 4, -) of bij
een fotospeciaalzaak. De digitale pasfoto moet naar info@vrivo.nl.

Voor Akkoord

Datum
Handtekening
Inleveren via leiding of
Ledenadministratie Vrivo: Hanriëtte Drent, Nieuwe Hoevenweg 4, 7671 TC Vriezenveen of
Email: hanriettedrent@hotmail.com – via de mail ontvangt u een bevestiging

