INSCHRIJFFORMULIER VOLLEYBALVERENIGING

VC Houten
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de beoefening van de volleybalsport. Daarnaast
stelt de vereniging zich als doel een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de onderlinge
contacten in een gezonde en sportieve omgeving. Dit alles kan alleen met de actieve bijdrage en inzet
van ALLE leden. Conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt in het kader van een gerechtvaardigd belang van
de vereniging. U kunt hierover meer lezen bij de (uitgebreide) privacyverklaring op onze website.
Ik schrijf mij hierbij in als lid van de volleybalvereniging VC Houten.
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
E-mail adres:

Man / Vrouw
Geboortedatum:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
1)

Huidig Nevobonummer :
1)

Indien men nog geen lid is van de NEVOBO graag tegelijk met dit formulier een pasfoto (met naam
op de achterkant) inleveren. Alternatief kan ook een elektronisch pasfoto (minimaal 800 x 600 pixels,
bij voorkeur jpg) via email worden aangeleverd (zie contact emailadres).
Ik ga akkoord dat bovenstaande gegevens (inclusief) pasfoto ook voor andere leden zichtbaar zijn via
het interne smoelenboek van de vereniging:
 Ja / Nee
Ik geef mij op als:
 Competitiespeler – met ingang van:
 Recreant – met voorkeur voor recreantencompetitie:
□ heren
□ dames
□ mix
 Recreant – zonder voorkeur voor recreantencompetitie
 Ondersteunend lid
 Overig, nl. . . . . . . . . . .
De uiteindelijke plaatsing in een team gebeurt in overleg met de Technische Commissie en trainer(s).
Ik ga akkoord met de automatische afschrijving van de contributie en met de contributieverplichtingen
zoals vermeld in het huishoudelijk reglement van VC Houten. De jaarlijkse contributiebedragen
worden vastgesteld in de algemene ledenvergadering en gepubliceerd op de website
www.vchouten.nl (onder “VC Houten / contributie”). De afschrijving vindt plaats in twee termijnen in
september en in januari van het daaropvolgende jaar.
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan VC Houten om de verschuldigde contributie af te
schrijven van de volgende bankrekening:
Rekeningnummer (IBAN):
ten name van:

Ik verklaar hierbij op de hoogte te zijn van de cultuur van volleybalvereniging VC Houten, waarbij elk
lid wordt geacht, naast het volleybal, ook een actieve bijdrage te leveren aan het algemene reilen en
zeilen van de vereniging. Ik ben bereid daaraan mijn steentje bij te dragen.
Plaats:

Datum:

Handtekening:
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Naast het volleyballen wil ik mij voor de vereniging inzetten op een of meerdere van de volgende
gebieden:

Algemeen:





Fluiten
Coachen
Training geven
Bestuurslid

Commissielid:











Technische commissie
Materiaalcommissie
Evenementencommissie
P.R.commissie
Website-commissie
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechterscoördinator
Vrijwilligerscoördinator
Anders, nl. . . . . . . . . . . . .

Alle leden die zich niet op één van de bovenstaande manieren inzetten zijn verplicht bij wedstrijden te
tellen, ca 2 per seizoen.

Enkele bepalingen uit huishoudelijk reglement en statuten van VC Houten:






De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering, op voordracht
van het bestuur..
De contributie-inning vindt tweemaal per jaar plaats, op basis van vooruitbetaling en via een
automatische incasso in september en in januari.
Voor nieuwe leden in de loop van het jaar vindt een aangepaste contributie en inning plaatst,
afhankelijk van de datum van aanmelding. Vanaf de 1e van de maand van aanmelding wordt
contributie geheven. Per maand na september wordt er 1/8 deel van de contributie minder in
rekening gebracht. Voor nieuwe leden na 1 april wordt er geen contributie meer geheven.
Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze
kennisgeving dient zes weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van
de secretaris.

De statuten / het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website van VC Houten onder leden-info
(http://www.vchouten.nl/index.php/leden-info )

Ingevuld formulier sturen naar:

Ledenadministratie VC Houten
t.a.v. Martin Hennecken
Valkeniersborch 27
3992 CH Houten

N.B. Alternatief kan het ingevulde formulier (2 pagina’s) worden gescand en als pdf-bestand worden
verzonden naar:
ledenadmin@vchouten.nl
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