AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de “Volleybalclub Buitenpost”.
Naam: ................................................

Voornaam: .................................... m/v*

Adres: ...............................................................................................................

Postcode: ....................... Plaats: .......................................................................

Telefoon: ........................................ E-mailadres: ..............................................

Geboortedatum: .......................... Ingangsdatum lidmaatschap: .............................
Ik zou graag op de volgende wijze volleybal willen spelen:
CMV of JEUGD

/

RECREATIE

/

DORPENCOMPETITIE

/

NEVOBO *

Door ondertekening ga ik er mee akkoord, dat de “Volleybalclub Buitenpost”, haar
bestuursleden en trainers geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
BETALING:
Het liefst willen we dat de contributie per maand door middel van automatische incasso
wordt betaald. Het incassoformulier staat op de volgende bladzijde.
Als je beslist niet wilt betalen door middel van automatische incasso, wil je er dan zelf
voor zorgen dat de contributie maandelijks wordt betaald? De contributie kan dan
worden overgemaakt naar rekening IBAN: NL11 RABO 0174 8893 05 t.n.v. “V.C.
Buitenpost”.
De contributie bedraagt op dit moment voor leden vanaf 18 jaar (peildatum 1 oktober)
€ 10,- per maand en voor juniorleden (tot 18 jaar) € 7,- per maand.
Dit formulier s.v.p. in leveren bij de trainer of een bestuurslid.

Datum: ...................................
HANDTEKENING:

HANDTEKENING OUDER / VERZORGER:
(als je nog geen 18 bent)

..................................................

.......................................................

*: Doorhalen wat niet van toepassing is.

SEPA INCASSOFORMULIER
Hierbij geeft ondergetekende de penningmeester van de Volleybal Club Buitenpost, p/a
Gagel 4, 9285 LG Buitenpost (Nederland), incassant ID: NL24 ZZZ 4000 4542 0000 tot
wederopzegging toestemming om met ingang van……………………..………………. 20...…. elke
maand de contributie te incasseren van bankrekeningnummer / IBAN-nummer:
NL __ __

__ __ __ __ 0 __ __ __

__ __ __ __

__ __

Kenmerk machtiging: ……………………………………………………………... (vult penningmeester in).
De naam van het lid voor wie de contributie mag worden geïncasseerd:
…………………..……………………………………………………………. .
Sinds 1 juli 2012 bedraagt de contributie € 7,-- per maand voor een junior-lid en
€ 10,-- per maand voor een senior-lid (vanaf 18 jaar; peildatum 01 oktober van
betreffend jaar). Wordt de contributie gewijzigd (waarvoor op een algemene
ledenvergadering toestemming wordt verleend), dan mag de penningmeester van
VolleybalClub Buitenpost dit gewijzigde bedrag incasseren.

Naam:

………………………………………………………………….……………………

Adres:

………………………………………………………………………….……………

Woonplaats:

………………………………………………………………………………….……

Telefoonnummer:

………………………………………………………….……………………………

Emailadres:

………………………………………………………………….……………………

Plaats: ……………………………………………………..
Handtekening:

Datum: ……..……………….……………

…………………………………………………………………………………….…

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming:
• aan de penningmeester van de VolleybalClub Buitenpost om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank zodat
die het bedrag van jouw rekening kan afschrijven;
• aan jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven, in overeenstemming met de opdracht van de
VolleybalClub Buitenpost.Als je het niet eens bent met deze afschrijving, dan laat je deze door de bank terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

ALGEMENE INFORMATIE
Het bestuur van de “VolleybalClub Buitenpost” heet je van harte welkom bij de
vereniging. Wij wensen je veel plezier zonder blessures toe.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jan Hamstra,
email: voorzitter@vcbuitenpost.nl
Secretaresse: Houdrie Slofstra,
email: secretariaat@vcbuitenpost.nl
Penningmeester: Wim Bruining,
email: penningmeester@vcbuitenpost.nl
Technische zaken: Alina de Vries,
email: technischecommissie@vcbuitenpost.nl
Jeugdzaken: Marian Folmer
Email: jeugdzaken@vcbuitenpost.nl
Webmaster: André van der Laaken,
email: webmaster@vcbuitenpost.nl
Wedstrijdsecretaris: Danny Heins,
email: competitie@vcbuitenpost.nl
•
•
•
•
•
•

Betaling van de contributie graag per maand of per kwartaal vooruit.
Het lidmaatschap wordt aangegaan vanaf datum van aanmelding tot 1 juli
daaropvolgend.
Het lidmaatschap wordt, zonder tegenbericht voor 30 april, steeds met 1 jaar
verlengd.
Opzegging dient schriftelijk bij het secretariaat te geschieden.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, op welke gebied ook.
Deelneming aan activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico.
Wedstrijdspelers dienen per seizoen zgn. “spelersgeld” te betalen aan de NeVoBo:
seniorenteams: ca. € 75,-; juniorenteams: ca. € 45,-; mini’s ca. € 15,-. De
Dorpen-competitie kost ca. € 45,- per seizoen.

Meer informatie is te vinden op: www.vcbuitenpost.nl
VC Buitenpost is een vrijwilligers vereniging. Om het volleybal betaalbaar te houden
vragen wij de inzet van al onze leden. De trainers betalen we een vergoeding, omdat we
hier ook kwaliteit belangrijk vinden, maar voor de rest moeten we het met elkaar
oplossen.
Voor jeugdleden betekent dit dat we ook van ouders/verzorgers medewerking vragen.
Met name als chauffeur en begeleiding naar uitwedstrijden en toernooien. Wanneer we
hier allemaal aan meewerken is de tijdsbelasting niet te groot.
Om duidelijk te maken dat het een onderdeel is van onze clubcultuur helpen ook onze Aen B-jeugdleden al mee bij het geven van trainingen aan de jongste jeugd en als
begeleiding bij de minitoernooien. Alle competitieteams leveren zo scheidsrechters en
tellers bij de competitiewedstrijden.
Naast deze activiteiten die direct gelinkt zijn aan de competitie zijn er ook nog andere
activiteiten waarvoor we vrijwilligers nodig zijn. Wordt je lid van onze vereniging, weet
dan dat je inzet op andere plekken ook gevraagd gaat worden.
Alleen wanneer iedereen naar vermogen en tijd hieraan mee wil werken kunnen we een
bloeiende vereniging blijven.

