Rabobank IBAN:
NL25 RABO 0110 7074 51
K.v.K.:
40073476

Ledenadministratie:
Maike Pil
Emmastraat 12
7591 EA Denekamp
T: 06-50531126
E: leden@devoko.nl

Dit formulier z.s.m. deponeren in de
blauwe brievenbus van de vereniging in de
sporthal Dorper Esch, inleveren bij de
ledenadministratie óf scannen en mailen
naar leden@devoko.nl

AANMELDFORMULIER COMPETITIE (SENIOREN)
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mail adres:
IBAN-Bankrekeningnr.:

team huidig seizoen:

Mobiel:

Dit zijn verplichte gegevens! Wijzig s.v.p. onjuiste gegevens en vul de ontbrekende gegevens in.
Informatie zoals wedstrijdschema wordt nog uitsluitend via mail verzonden.

Geeft zich, TOT WEDEROPZEGGING, op voor deelname aan de competitie en gaat
akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden:
- Indien ik mij niet vóór 1 juli afmeld verplicht ik mij het gehele nieuwe seizoen te spelen.
In de statuten van Volleybalvereniging ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo staat vermeld dat bij afmelden na 1
juli het hele seizoen (tot 1 juli aanstaande dus…) contributie moet worden betaald. Bij onvoorziene
omstandigheden beslist het bestuur.
- Ik onderschrijf de gedragscode van de vereniging die staat op www.devoko.nl > Competitie >
Gedragscode. (http://www.devoko.nl/Gedragscode.pdf)

Geeft zich NIET op voor deelname aan de competitie. Zie verder achterzijde
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De vereniging kan niet zonder vrijwilligers! Lid zijn van een club brengt nu eenmaal
verplichtingen met zich mee. Zonder voldoende vrijwilligers wordt volleyballen onbetaalbaar.
Ook dit seizoen kunnen taken verplicht worden opgelegd! Je kunt nu nog vrijwillig kiezen. Ik wil
mij graag inzetten / ik zet mij reeds in voor:
Bestuur

SponsorCommissie

Scheidsrechter

VrijwilligersCommissie

MaterialenCommissie

Trainer jeugd

TechnischeCommissie

LedenCommissie

Trainer senioren

ActviteitenCommissie

Publicatiecommissie

Trainer recreatie

WedstrijdCommissie

RecreatieCommissie

Zaalwacht

Ik speel het liefst op:
Ik kan absoluut niet op:

Vrijdag
Vrijdag

Zaterdag
Zaterdag

Donderdag

In de Algemene Vergadering van 14 december 2010 is besloten dat leden die wedstrijdkleding van de vereniging ontvangen of
hebben ontvangen, hiervoor 1 euro per maand dienen te betalen. Dit bedrag wordt geïnd in 2 kwartalen, kwartaal 4 en kwartaal
1, beide keren € 6,- DAARNAAST WORDT ÉÉNMALIG EEN BORG VAN € 25,- INGEHOUDEN, DIE NA AFMELDING EN
CORRECTE INLEVERING VAN DE WEDSTRIJDKLEDING WORDT TERUGGESTORT.

Hierbij machtig ik de volleybalvereniging ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo om de verschuldigde bedragen
van bovenstaande rekening te incasseren. De exacte bedragen zijn te vinden op:
www.devoko.nl>informatie>lidmaatschap>contributie (www.devoko.nl/Contributie_diverse_bijdragen.pdf)
Plaats :____________________ Datum :_________________ 2015.
Handtekening:______________________
(na aanmelding wordt het bedrag in oktober automatisch van uw rekening afgeschreven)
 S.v.p. aankruizen wat van toepassing is.
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Ik wil komend seizoen geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (trainen en/of
spelen) maar wel actief verbonden zijn aan de vereniging. Door betaling van minimaal € 10,bedrag per kwartaal ontvang ik alle informatie die alle overige leden ook ontvangen. Ook ontvang
ik uitnodigingen voor vergaderingen, feestavonden etc. en behoud ik mijn stemrecht op de
Algemene Vergadering.
Mijn bijdrage per kwartaal bedraagt*:
€ 10,€ ________

Hierbij machtig ik de volleybalvereniging ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo om de verschuldigde
bedragen van bovenstaande rekening te incasseren.
Plaats :___________________ Datum :______________ 2015
Handtekening:_______________________
(na aanmelding wordt het bedrag elk kwartaal automatisch van uw rekening afgeschreven)

Ik wil geen competitie spelen maar blijf gewoon lid.

Ik zeg hierbij mijn lidmaatschap miv. 1 juli op omdat (s.v.p. reden aangeven):

Plaats :___________________ Datum :______________ 2014
Handtekening:________________________

Het volledig ingevulde formulier (denk aan de handtekening!) mag ook worden ingescand
en digitaal worden gestuurd naar leden@devoko.nl.

 S.v.p. aankruizen wat van toepassing is.
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