Volleybalvereniging VOLEEM EEMNES
Secretariaat: Jonneveen 13, 3755 XA Eemnes
Bank: Rabobank Eemnes, tav. Voleem
IBAN: NL33RABO0315952032
E-mail: secretaris@voleem.nl of info@voleem.nl

VOLEEM INFORMATIEFOLDER
(tevens AANMELDINGSFORMULIER)
De volleybalvereniging VOLEEM bestaat sinds 16 september 1968. De dinsdagavond is al sinds jaren de "vaste"
trainingsavond van de vereniging. De thuiswedstrijden van de competitie spelende teams worden op zaterdagmiddag
gespeeld. Eventuele aanvullende informatie kun je opvragen bij je train(st)er, op www.voleem.nl, of bij:
Lydia Kwast (secretaris)

Jonneveen 13, 3755 XA Eemnes,

tel. 06-16370271

Enkele spelregels voor nieuwe leden:
Alle leden zijn conform artikel 9, lid 3 van de Statuten verplicht de contributie halfjaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen.
Bij het aanmeldformulier zit een machtigingsformulier voor automatische incasso. Zij worden pas aan de NEVOBO
doorgegeven, nadat zij de verschuldigde contributie aan de penningmeester betaald hebben. Dit houdt in, dat zij dus
pas vanaf dat moment speelgerechtigd zijn. Het lidmaatschap kan per 1 januari of 1 juli worden beëindigd. Hiertoe
moet vóór 1 december respectievelijk vóór 1 juni schriftelijk of per e-mail bij de secretaris zijn opgezegd! Een
exemplaar van het Huishoudelijk reglement wordt op verzoek door de secretaris overhandigd of opgestuurd.
Informatie over wedstrijdkleding en rugnummers is verkrijgbaar bij:
Liliane Bunschoten, Ledenadministratie, mob. 06-17028419
Contributie seizoen 2016/2017:

Senioren
Euro 119,00 / halfjaar
Junioren
Euro 89,50 / halfjaar
CMV-jeugd
Euro 57,00 / halfjaar
Recreanten
Euro 57,00 / halfjaar
Club van 50(’ers)
Euro 25,00 / halfjaar
De contributie is gekoppeld aan het team waarin je speelt. De contributie wordt automatisch geïncasseerd of kan
overgemaakt worden op rekeningnummer: NL33RABO0315952032 t.a.v. Voleem bij de Rabobank Eemnes.
-----------------------------------------------------------hierlangs afknippen-----------------------------------------------------------

VOLEEM AANMELDINGSFORMULIER
Dit formulier is op de eerste trainingsavond door de train(st)er verstrekt. De bedoeling is, dat dit formulier uiterlijk op
de derde trainingsavond ingevuld weer bij de train(st)er wordt ingeleverd. De train(st)er regelt de verdere inschrijving
e.d. Lever ook één pasfoto in (naam op achterzijde a.u.b.).
Naam
Roepnaam
Voorletters
Straat en huisnr.
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum
Tel.nummer
Lid per

: .........................................................
: ......................................................... M/V*
: .........................................................
: .........................................................
: ........ .... .........................................
: ........-........-........
: .......... - …….................
: ........-........-..........

Email adres

:…………………...................... Email adres ouder : ...........................................................

Datum

: ....-....-........ Handtekening

(Indien jonger dan 18)

geeft zich op voor:
o seniorencompetitie
o juniorencompetitie
o mini afdeling
o recreanten

: ..................................................................................

Handtekening ouder: : .................................................................................

Een vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers gaat het niet. Ben je bereid om nu of in de toekomst iets voor de
vereniging te doen ? Kijk op http://www.voleem.nl/Vacatures/ voor meer informatie
o ja o nee

In te vullen door VOLEEM:
1:

Trainer

datum
paraaf / opm.

* doorhalen wat niet van toepassing is

2:

Secretaris

3:

JC / TC / Recr.

Team:

4: Penningmeester

