Persoonlijke gegevens voor de ledenadministratie:

Achternaam:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:

Man/Vrouw

Geboortedatum:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Ingangsdatum:
Indien van toepassing:
Afkomstig van vereniging:
NeVoBo lidnummer:
Scheidsrechter NeVoBo:
Voor ouders van nieuwe jeugdleden:
Zijn er medische of andere
omstandigheden die bij de leiding bekend
moeten zijn?

Ja/Nee

code:

Ondergetekende geeft zich met ingang van ….-....-….…. op als lid van de volleybalvereniging
Stasko uit Stiens.
Hij/Zij verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld en vastgelegd door de vereniging in het
Huishoudelijk Reglement. Dit Reglement is ter inzage bij het secretariaat.
Enkele belangrijke bepalingen hieruit zijn:
●
●
●
●
●

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 verenigingsjaar
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar te
geschieden bij het secretariaat
Betaling van de contributiegelden wordt per kwartaal gedaan middels automatische incasso

Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de trainer van je trainingsuur, hij/zij zorgt voor de verdere
verspreiding binnen de vereniging.

Handtekening:
……………………………………….
(Bij minderjarigen handtekening van ouder of verzorg(st)er)

Indien U gaat spelen voor een team dat uitkomt in de NeVoBo competitie dient U voor het verkrijgen
van een spelerskaart een digitale pasfoto te mailen naar: info@stasko.nl
De actuele contributiegelden zijn te vinden op de verenigingswebsite http://www.stasko.nl/contributie en
worden afgeschreven in de maanden september, november, februari en mei.

In te vullen door de trainer:
Heeft het nieuwe lid eerder gevolleybald:

Ja / Nee

Gaat NeVoBo competitie spelen:

Ja / Nee

Advies trainer:

Klasse:

Paraaf:

Wordt ingedeeld bij team:
Gezien door ledenadministratie d.d.:

….-….-……

Paraaf:

Machtiging voor de penningmeester:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging Stasko uit
Stiens om per kwartaal een bedrag af te schrijven van rekeningnummer wegens contributiegelden.
Tenaamstelling
rekeningnummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Rekeningnummer (IBAN)::
Handtekening rekeninghouder:

