AANMELDINGS
AANMELDINGSFORMULIER

FORMULIER
Leuk dat je bij ons komt sporten! Bij volleybalvereniging DOS kom je volleyballen omdat je het
spel wilt leren en omdat je het leuk vindt om dit samen met leeftijdsgenoten te doen. Wij zijn een
positieve vereniging en daarom vinden wij plezier maken belangrijk. Daar spannen wij ons (het
liefst samen met jou) voor in. Onze vereniging bestaat al 50 jaar en daar zijn we trots op. Daarnaast
heeft onze vereniging een groot aantal actieve vrijwilligers. Dit is een van de redenen dat we de
contributie zo laag kunnen houden.
Om je correct te kunnen aanmelden hebben we je gegevens nodig. Vul daarom onderstaand
formulier zo goed mogelijk in:
Naam

:				

m/v

Straat

:		

Nummer

:

Postcode

:		

Plaats

:

Telefoonnr.

:		

Mobiel

: 06		

E-mail adres

:					

Geboortedatum :				

Let op!

Ook een
pasfoto
inleveren!

Inschrijfdatum

:		

Team

:

Ben je gezond

: ja/ nee			

Zo nee, gebruik je medicijnen? Ben je ergens allergisch voor? Eventuele bijzonderheden:
					
Heb je al eens eerder gevolleybald? Zo ja, hoe lang? 			
Wat was de reden dat je bij de oude vereniging weggegaan zijn?		
Als rekeninghouder van de rekening met de volgende gegevens:
Naam

:				

Straat

:		

Nummer

:

Postcode

:		

Plaats

:

Bank- of Girorekening

:			

Handtekening			

Handtekening ouders/voogd

Verklaar ik een doorlopende machtiging te verstrekken om 10 maandelijks per 25e van iedere
maand ingaande september / jaarlijks per 25e september (doorhalen wat niet van toepassing is)
het daarvoor vastgestelde bedrag, verbandhoudende met het lidmaatschap van de Volleybalvereniging DOS Lunteren, door deze middels rekeningnr. NL35RABO0307081249 te laten incasseren.
Indien u op wilt zeggen, dan dient u dit schriftelijk vóór 1 juni te melden bij de penningmeester
van de vereniging. Bij opzegging na deze datum dient u in ieder geval de team/bondsbijdrage te
voldoen. De maand april leent zich het beste om een lidmaatschap te beëindigen; in de maand
mei worden namelijk de nieuwe teams samengesteld.
Contributiebedragen staan vermeld op onze website www.dos-lunteren.nl
Nieuwe leden dienen éénmalig € 15,- inschrijfgeld te betalen.
Lidmaatschapnummer:

Onze vereniging draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Zou je onze vereniging willen helpen?
Zo ja, dat kan met van alles zijn. Maar, het liefste met datgene waar jij goed in bent en waar je plezier in
hebt. Bijvoorbeeld als fotograaf, (web) redacteur, begeleider (coach), trainer, scheidsrechter, bestuurslid, commissielid, etc. Op de achterzijde van het formulier kun je aangeven wat je leuk vindt!

