
FORMULIER INLEVEREN BIJ:
Ledenadministratie Richard van Manen

Brenkmanweg 13
4105 DH Culemborg

Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier volledig in te vullen, dit om vergissingen in de Ledenadministratie en bij de 
NeVoBo te voorkomen? Niet compleet, dan niet in behandeling!!

Naam Voornaam

Geboortedatum Geboorteplaats

Adres Woonplaats

Postcode E-mail

Telefoon Mobiel

Geslacht?
Bent u in het bezit van een spelerskaart?
Indien spelerskaart graag nummer invullen
In welke categorie wilt u deel gaan nemen?
Wilt u wedstrijden gaan spelen?
Indien recreatie welke speelomgeving dan?

* doohalen indien niet van toepassing

Moet het nieuwe lid aangemeld worden bij de Regio?
* doohalen indien niet van toepassing

Met de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld dat nieuwe leden van Shot uitsluitend lid kunnen worden
als zij gebruik maken van een automatische incasso.

Naam

Adres

machtigt hiermee Volleybal Club Shot om elke maand de verschildigde contributie af te schrijven ten gunste van
Postbankrekening 5665135. De contributie mag worden afgeschreven van:

Deze machtiging geldt ook voor de volgende gezinsleden:

1. 3.

2. 4.

Ik weet dat als ik niet akkoord ga met de afschrijving, ik 30 dagen in de gelegenheid ben om deze via mijn eigen
bank / girokantoor terug te laten boeken.

Ik weet dat er 2 momenten zijn om op te zeggen, nl: vóór 30 juni en vóór 31 december van het lopende jaar
Inloopachterstand (Bij akkoord aankruisen)

Datum

VCSHOT/RvM/2006 versie 1.4 (d.d. 15-09-2011)

Handtekening

M A C H T I G I N G

Deze rekening staat ten name van:

Rekeningnummer:

Man / Vrouw *

In te vullen door Jeugdcommissie / Technische Commissie

Competitie / Recreanten  / NeVoBo / RecVol *Gaat meetrainen in groep?

Competitie / Recreatie

AANMELDINGSFORMULIER

In welk team?

Ja / Nee * Team: 

NeVoBo / RecVol *
Ja / Nee *

Moet het nieuwe lid aangemeld worden bij de NeVoBo?           Ja / Nee *

Ja / Nee *



Toelichting inschrijfformulier VC Shot.

Formulieren moeten volledig en duidelijk worden ingevuld. Formulieren die niet geheel zijn 
ingevuld worden niet in behandeling genomen. Dit wil dus zeggen dat naast de naw-gegevens 
(Naan, adres, woonplaats e.d,) ook de machting moet zijn ingevuld.

Spelers worden niet aangemeld bij de NeVoBo voordat het compleet ingevulde formulier
in het bezit is van de wedstrijdsecretaris!! De speler / speelster is pas speelgerechtigd nadat
de wedstrijdsecretaris hiervan bericht heeft gegeven. Tot die tijd mag mag het nieuwe lid 
niet uitkomen in de competitie of bij de recreanten.

Ledenadministratie
Richard van Manen
Brenkmanweg 13
4105 DH  Culemborg

Beeindiging van het ;idmaatschap kan slechts op 2 momenten.
Vóór 30 juni op vóór 31 december van het lopende kalenderjaar.
Als u ná 30 juni gaat opzeggen, bent u tot 31 december alsnog contributie verschuldigd.


