Ledenadministratie
Suzanne Diemeer
Van Allenstraat 107
1562 TJ Krommenie
E-mail: ledenadministratie@clamdycke.nl
Tel: 06-25168389

INSCHRIJFFORMULIER
Naam
Voornaam
Straat
Postcode
Plaats

Man/Vrouw*
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Ingangsdatum

Ik word lid bij Volleybalvereniging Clam Dycke bij het volgende onderdeel:
CMV
Als je per 1 oktober nog geen 12 jaar bent.
B/C jeugd

Als je per 1 oktober nog geen 16 jaar bent.

A jeugd

Als je per 1 oktober nog geen 18 jaar bent.

Senior

Als je per 1 oktober 18 jaar of ouder bent en competitie wilt spelen.

Recreant

Als je per 1 oktober 18 jaar of ouder bent en geen competitie wilt spelen.

Ik heb hiervoor wel/niet* eerder gevolleybald in verenigingsverband. Ik lever dus wel/niet* mijn oude
spelerskaart in.
Op onze website www.clamdycke.nl kun je de actuele contributies vinden, het inschrijfgeld bedraagt éénmalig
€ 5,00. De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld. Voor alle regels
en verplichtingen behorende bij het lidmaatschap, kan het huishoudelijk reglement worden geraadpleegd. Het
huishoudelijk reglement en regelingen omtrent andere verplichtingen worden je per e-mail toegezonden na
verwerking van je inschrijving.
De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. Zie hiervoor de bijlage, deze graag volledig invullen.
Het lidmaatschap loopt van 1 mei t/m 30 april van het volgende jaar. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk
worden beëindigd vóór 1 mei. Het lidmaatschap wordt voor een heel seizoen betaald, dus ook als je halverwege
een seizoen opzegt. Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers die jong en oud plezier willen laten beleven aan de
volleybalsport. Wij verwachten dat leden en/of hun ouders/verzorgers zich ook willen inzetten voor zaal- of
scheidsrechterdiensten of andere werkzaamheden. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie of plaats
willen nemen in één van de commissies, neem dan even contact op met de voorzitter.
Het bestuur en leden van Clam Dycke wensen je een sportieve en gezellige tijd bij onze vereniging.

Handtekening: ………………………………………
Je wordt verzocht dit formulier te retourneren aan de ledenadministratie (zie adres boven). Afgeven aan je trainer
mag ook. Indien je in competitieverband wilt spelen, moet je ook een recente digitale pasfoto inleveren voor op
de spelerskaart. Het rug- en borstnummer waaronder je gaat spelen kun je opvragen bij de Technische
Commissie.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

MACHTIGING

Ondergetekende geeft hierbij een machtiging aan:
Volleybalvereniging Clam Dycke
De Zetter
1566 RV Wormerveer
ING Betaalrekening NL94 INGB 0004 4433 53
om bedragen van zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens spelerskaart en contributie. Voor de betaling
maak ik een keuze uit volgende opties:
Optie 1
Afschrijving vindt ieder seizoen plaats in 3 termijnen.
1/3 op of rond 1-11
1/3 op of rond 1-01
1/3 op of rond 1-03
Optie 2
Afschrijving van het gehele bedrag vindt ieder seizoen plaats op of rond 1-10
Optie 3.
Afschrijving van het gehele bedrag vindt plaatsop of rond 1-11.
Het afschrijven van contributiegeld wordt jaarlijks herhaald, zolang ik lid ben van VV Clam Dycke.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij binnen 30
dagen via zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.
Mijn keuze is optie

: ________________________

Bankrekening

:_________________________

Naam en voorletters :_________________________
Naam (jeugd)lid

:_________________________

Handtekening

:_________________________

Datum

:_________________________

