INSCHRIJFFORMULIER
Welkom bij onze volleybalvereniging VV de Hooiberg!
Om je officieel in te kunnen schrijven als spelend lid bij onze vereniging en de volleybalbond
NEVOBO, ontvangen wij graag dit formulier volledig ingevuld retour. Naast het formulier
ontvangen wij graag digitaal een kopie van het ID-bewijs en een pasfoto op ons e-mailadres
vvdehooiberg@hotmail.com.
Achternaam:
Roepnaam:
Voorletters:
Geslacht:

O vrouw

O man

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
Lidmaatschapsvoorwaarden VV de Hooiberg:
Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt telkens met één jaar verlengd. Bij tussentijdse opzegging is men verplicht
de contributie tot 30 juni van het lopende volleybalseizoen te voldoen.
Opzeggen kan alleen schriftelijk via een mail naar vvdehooiberg@hotmail.com. De contributiegelden van volleyballende leden
zijn inclusief clubgelden en bondsgeld.. Eventuele boetes (en/of vernielingen) worden extra in rekening gebracht. Alle
contributies dienen maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. De club zal deze kosten automatisch incasseren. Je vult
daarvoor onderstaande doorlopende machtiging in.
Ik ga akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van zowel VV de Hooiberg als Nevobo. *
O

Akkoord

De persoonlijke gegevens die door jou worden verstrekt zijn bestemd voor de ledenadministratie van VV de Hooiberg.
Tevens zullen enkele gegevens en beeldmateriaal gebruikt kunnen worden voor publicaties op de Social Media.
VV de Hooiberg mag gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal op Social Media:
O Ik geef toestemming
O Ik geef geen toestemming
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Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan VV de Hooiberg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar jouw bank, om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens contributies en jouw bank om doorlopend een bedrag
van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV de Hooiberg.
IBAN Nummer:
Ten name van:
Kenmerk machtiging
Reden betaling: Contributie VV de Hooiberg

Datum:

Plaats:

Handtekening:
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