Inschrijfformulier VCE/PSV volleybal (CMV)
Volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de trainer.
Achternaam

Voorvoegsels

Roepnaam

Voorletters

Straat

Huisnummer

Postcode + woonplaats
Geboortedatum

Geslacht M / V*

Telefoonnummer

Mobiel nummer 06-

E-mailadres
Indien minderjarig:
Voor- en achternaam ouders/verzorgers
E-mailadres ouder/verzorger
Gaat volleyballen bij

CMV ma wo do zo

Ingangsdatum lidmaatschap
Opmerkingen
Heb je al eerder gevolleybald?
•

Zo ja, was dit in competitieverband?

•

Wat is de naam van jouw laatste vereniging?

•

Heb je daar nog verplichtingen?

Ja / Nee*
Ja / Nee*

Ja / Nee*

Heb jij een scheidsrechterlicentie?

Ja / Nee*

Om alles binnen de vereniging goed te laten verlopen zijn veel vrijwilligers nodig. Deelname aan het
verenigingsgebeuren door senioren en ouders wordt zeer op prijs gesteld. Ben jij bereid:
Trainer of coach te worden van een team

Ja / Nee*

Actief te zijn in bestuur of commissie

Ja / Nee*

Incidenteel behulpzaam te zijn bij activiteiten

Ja / Nee*

Wij maken jou erop attent dat leden van VCE/PSV via de vereniging niet verzekerd zijn tijdens trainingen, wedstrijden, enz. VCE/PSV
is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40238525. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website
www.vcepsv.nl.
Eventuele opzegging van het lidmaatschap kan uiterlijk t/m 31 juli van het lopende seizoen, waarbij de contributie over het gehele
seizoen is verschuldigd. Behoudens voor CMV-leden die per einde van de kalendermaand kunnen opzeggen. Indien opzegging niet
tijdig geschiedt, dan is de contributie verschuldigd over het gehele volgende volleybalseizoen t/m 31 juli van het daaropvolgende
kalenderjaar. Alle leden zijn verplicht onderstaande machtiging af te geven.

Machtiging voor contributie, inschrijfgeld en eventuele overige kosten
Hierbij machtig ik tot wederopzegging de volleybalvereniging VCE/PSV de door mij verschuldigde contributie,
inschrijfgeld, eventuele kleding en eventuele overige kosten periodiek af te schrijven van onderstaande bankrekening.
Naam lid
IBAN (reknr)

Handtekening voor akkoord nieuw lid:

Datum

tnv

Indien minderjarig handtekening ouder/verzorger

