Aanmeldingsformulier 2019-2020
Ondergetekende meldt zich aan als lid van volleybalvereniging Volley2b
Achternaam + voorletter(s)
Voornaam + geslacht m/v
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel nummer

Volleybalvereniging Volley2b

Bergweg-Noord 5,
2661 CM Bergschenhoek
T: 010-5218907
E: penningmeester@volley2b.nl
www.volley2b.nl

KvK: 24423456
Bank: NL53INGB0001687545

Mobiel nr. ouders leden <18 jr
e-mailadres
e-mailadres ouders leden <18 jr
Schoolklas (voor jeugd < 18 jr
Start datum 1e proefles
IIndien in bezit, Nevobo relatienummer
Gewenst Lidmaatschap
Ten behoeve van een spelerskaart graag digitaal een recente pasfoto aan te leveren bij ledenadministratie@volley2b.nl
(o.v.v. uw naam en geboortedatum).

Het volleybalseizoen loopt van 1 juni tot 31 mei. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen. Opzeggingen dienen voor 1 mei te worden
gedaan via ledenadministratie@volley2b.nl Bij tussentijdse opzegging blijft het gehele jaarlijkse contributie bedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse
opzegging is niet mogelijk.
Contributie
Senioren 2x trainen
Senioren 1 x trainen
Jeugd A (16-18 jr) 2x trainen
Jeugd B (14-16 jr) 2x trainen
Jeugd C (12-14 jr) 2x trainen
CMV (10-12 jr) 2x trainen
CMV E/F (7-10 jr) 1x trainen
Speeltuin (4-7 jr) 1x trainen
Recreanten/startersgroep
Speeltuin
Beach (1x trainen)
Verenigingslid
Inschrijfgeld
Wedstrijdtenue
Wedstrijdtenue

€ 460
Gezinskorting (te verrekenen bij het oudste gezinslid)
€ 380
* vanaf 3e lidmaatschap per gezin - € 12,50
€ 330
€ 300
€ 280
€ 260
€ 180
€ 120
€ 235
€ 120
€ 30
€ 55
€ 10
€ 40-45 voor CMV
€ 65
voor jeugd, senioren en recreanten Informatie via kleding@volley2b.nl

Hierbij machtig ik volleybalvereniging Volley2b om ten laste van onderstaand rekeningnummer de verschuldigde contributie te i ncasseren volgens het
incassoschema.
Bankrekening nummer: ................................................................................................................................................................
Automatische incasso in: O 1 termijn

* Ik mag een geïncasseerd bedrag binnen 30 dagen kan storneren

O 2 termijnen
Handtekening (bij jeugdleden jonger dan 18 jaar één van de ouders):.......................................................... ............
Om bij bepaalde activiteiten gebruik te kunnen maken van uw expertise vragen we of u (vrijwillig) uw beroep
en bij jeugdleden het beroep van u als ouder(s) in te vullen.
Beroep ………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

Heeft u (of als ouders) volleybal ervaring als speler en/of trainer en zo ja welke:
………………………………………………………………………………............................................................................................................

Het aanmeldingsformulier graag inleveren bij de Ledenadministratie :
Email: ledenadministratie@volley2b.nl Post: Irislaan 16, 2651 PR Berkel en Rodenrijs

Postadres

Edelsteenweg 7
2651 SP Berkel en Rodenrijs
E: secretaris@volley2b.nl
Speellocatie: Sporthal de Ackers

Groeneweg 27
2661 AL Bergschenhoek

