Aanmeldingsformulier

Welkom bij WSV! Wij hopen dat je met veel sport- en spelplezier bij ons zult gaan volleyballen.
De contributie is opgebouwd uit twee delen:
• Eén deel voor de vereniging (3 x per jaar geïncasseerd, volgens onderstaand overzicht)
• Eén deel dat betaald moet worden als NEVOBO Regio- en Bondscontributie, teamgelden en
inhuur van wedstrijdzaalruimte (bij aanmelding en daarna éénmaal per seizoen in
september).
De contributiebedragen zijn:
Inningsdatum

Senioren 2x trainen
Senioren 1x trainen
Junioren 1x trainen
Junioren 2x trainen
Jeugd onder 12 jaar 1x trainen
Jeugd onder 12 jaar 2x trainen
Mini-jeugd (jonger dan 7 jaar)
Recreanten
Specials

op 1 okt.
>= 18
>= 18
>= 12 - < 18
>= 12 - < 18
>= 7 - < 12
>= 7 - < 12
<7

Verenigings
contributie
€
257,50
€
175,00
€
147,25
€
220,25
€
138,00
€
220,25
€
43,25
€
155,50
€
122,00

10 mnd

1 sept.

1 nov.

per mnd
€ 25,75
€ 17,50
€ 14,73
€ 22,03
€ 13,80
€ 22,03
€ 4,33
€ 15,55
€ 12,20

Bonds- en
speelgeld
€ 89,50
€ 89,50
€ 65,00
€ 65,00
€ 46,25
€ 46,25
€ 46,25
€ 51,50
€ 30,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3 mnd
77,25
52,50
44,18
66,08
41,40
66,08
12,98
46,65
30,50

1 jan.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3 mnd
77,25
52,50
44,18
66,08
41,40
66,08
12,98
46,65
30,50

1 mrt.

4 mnd
€ 103,00
€ 70,00
€ 58,90
€ 88,10
€ 55,20
€ 88,10
€ 17,30
€ 62,20
€ 30,50

IBAN nummer: NL35 INGB 0000 406111
Voor deelnemers aan een competitie is een wedstrijdtenue verplicht. Dit wordt door de vereniging
ter beschikking gesteld, met dien verstande dat men zelf voor een zwarte broek moet zorgen. Het
dragen van sportschoenen (geen zwarte zolen!) is voor iedereen verplicht.
Voor verdere vragen of inlichtingen kunt u terecht bij:
Technische commissie:
Mini’s: Miranda Poelman
mini@wsvvolleybal.nl
Jeugd: Dianka van der Meer
jeugd@wsvvolleybal.nl
Senioren: Gert Hofs
senioren@wsvvolleybal.nl
Recreanten:
recreanten@wsvvolleybal.nl
Penningmeester:
Sven Tijmans

penningmeester@wsvvolleybal.nl

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggingen dienen voor 1 juli van enig jaar, schriftelijk bij de penningmeester ingediend zijn. Indien
een opzegging na 1 juli geschied, is men de verenigings- en bondscontributie van het opvolgende
seizoen geheel verschuldigd. Dit omdat de vereniging in de maanden juli en augustus al haar
financiële verplichtingen voor het komende seizoen aangaat.
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens volgens de privacyverklaring. Deze privacyverklaring
kunt u vinden op onze website.
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Aanmeldingsformulier

Voor- en achternaam: ……………………………………………………..

Telefoonnummer: …………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………..

E-mailadres: ……………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………..

Man/Vrouw(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum: ……………………………………………………………..

Vorige vereniging: …………………………..

Datum van aanmelding: …………………………………………………..

(Graag spelerspas bijsluiten!)

Bij jeugdlid:
Telefoonnummer ouders:

E-mailadres ouders:

Aankruisen wat u wenst:
O Senioren competitie
O Jeugd competitie
O Mini competitie
O Recreanten competitie
O Alleen trainen
O Specials

O 1x trainen
O 1x trainen
O 1x trainen

Invullen door Technische commissie:
Ingevoerd d.d.:
Team:

O 2x trainen (na akkoord TC)
O 2x trainen (na akkoord TC)
O 2x trainen (na akkoord TC)
DENKT u bij aanlevering van dit
formulier aan de pasfoto!

Aantal keren trainen:

Competitie: Ja/Nee

Machtiging
Ongetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan Volleybalvereniging WSV, om van zijn/haar
rekening hieronder genoemde incasso’s te doen:
Verenigingscontributie (3x per jaar: in november, januari en maart)
Bondscontributie- en speelgelden: (1x per jaar: bij aanmelding en jaarlijks in september)
IBAN nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tenaamstelling rekening: ………………………………………………………………………………………………………………..
Ondergetekende verklaart zich hierbij akkoord met de regeling zoals hier is vermeld.
Datum:

Handtekening rekeninghouder:
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Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op wsvvolleybal.nl en de facebookpagina van
WSV plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Met dit formulier geef ik, …………………………………................................. (naam, verder ondergetekende)
Volleybalvereniging WSV (verder vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen:
•
•
•

Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld Beachcenter ZW, andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op wsvvolleybal.nl, op de
facebookpagina en instagrampagina van WSV.
Het opnemen van mijn (team-)foto en naam: - op de website - eventueel op de
facebookpagina of instagrampagina van WSV

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd: ………………………………………………………………………………………………………………

Eventuele opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………………….
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