Volleybalvereniging Top en Twel
Secretariaat:
Iris Osinga
Grootzand 58G
8601 AZ Sneek
E-mail: leden@volleybalverenigingtopentwel.nl

AANMELDFORMULIER SENIOREN
Best nieuw lid,
Fijn dat je lid wilt worden van onze vereniging. Graag ontvangen we onderstaande gegevens van je,
zodat we je kunnen aanmelden in ons systeem en bij de Nevobo.
Naam en voornaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E mailadres
Telefoonnummer

: ………………………………………………………….
: ………………………………………………………….
: ………………………………………………………….
: ……… - ………………... - ………
: ………………………………………………………….
: ………………………………………………………….

Indien van toepassing:
Vorige vereniging
Uitgeschreven
Nevobo relatiecode
Wedstrijden

: ………………………………………………………….
: ………………………………………………………….
: ………………………………………………………….
: Ja / Nee

Ik meld me aan voor:
Nevobo-competitie / alleen trainen (doorhalen wat niet van toepassing is), bij team:
O T&T 1
O T&T 2
O T&T 3
O T&T 4
De jaarlijkse contributie (inclusief Nevobo spelerspas en teamgeld) bedraagt:
T&T 1
T&T 2, 3 en 4

€ 300,€ 252,-

Bovenstaande bedragen worden via een machtiging maandelijks automatisch geïncasseerd. Vul
hiervoor het machtigingsformulier in en stuur dit samen met het aanmeldformulier naar het
secretariaat.
Beëindiging van het lidmaatschap dien je schriftelijk bij het secretariaat in te dienen en kun je sturen
naar: Grootzand 58G, 8601 AZ in Sneek of via e-mail: leden@volleybalverenigingtopentwel.nl.
Bij opzeggingen na 1 juli of na 1 januari ben je de contributie over de lopende termijn verschuldigd.

Zie ommezijde!

Onze vereniging functioneert niet zonder vrijwilligers. Graag horen we van jou wat jij per direct of
in de toekomst zou willen en kunnen doen voor de vereniging. Je kunt hieronder opgeven waar we
jou (in de toekomst) voor mogen benaderen.
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O

Datum:

scheidsrechter
teller
contactouder jeugd
bestuurslid
uitzoeken vervanging materiaal
activiteitencommissie
berichten plaatsen op social media
opstellen nieuwsbrief
coördineren sponsoring (bijvoorbeeld Jeugdsponsoractie Poiesz, Grote Clubactie enz.)
helpen sponsoractiviteiten (bijvoorbeeld begeleiding jeugd, invoeren sponsorboekjes)
bardienst
anders, nl.: …………………………………………………………………………………………….

Handtekening:

