Aanmeldingsformulier
Volleybalvereniging ‘De Valk’
a.u.b. duidelijk leesbaar invullen en opsturen naar de ledenadministratie: Simeî
van Riet, Miep Giesstraat 17, 3417 CW Montfoort.
Email: ledenadministratie@volleybaldevalk.nl
Naam en voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geslacht

man / vrouw

Nevobo nummer (indien al lid bij de Nevobo)
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres (bij jeugdleden van
ouders/verzorgers)

Traint sinds ……………… 2017/2018 mee met de …….……….…. groep op …………..….. avond/ochtend.
o
o
o
o
o
o
o

Ik wil me opgeven als:
Competitiespelend seniorlid, team:…………….
Mastercompetitiespeler
Recreatief lid team …………………..
Competitiespelend jeugdlid t/m 17 jaar, team:…...
Minilid (t/m 11 jaar)
Echte senioren (vanaf 67 jaar)
Ondersteunend lid

Contributie seizoen 2017-2018
204,00 Euro
171,00 Euro
130,00 Euro
116,00 Euro
87,00 Euro
93,00 Euro
36,00 Euro

Handtekening (tot 16 jaar door ouder of voogd)
De contributie is incl. lidmaatschap, competitiebijdrage en ongevallenverzekering. Voor leden tot 18 jaar hoeft de eerste 3 maanden
geen contributie te worden betaald. De eenmalige inschrijvingskosten bedragen voor senioren € 5,- voor junioren tot 18 jaar € 2,50.
Nadat uw aanmelding is verwerkt, ontvangt u een factuur voor de contributie incl. het inschrijfgeld.
Alle nieuwe leden dienen een digitale pasfoto aan te leveren.
Graag een pasfoto in kleur, JPG-formaat, verhouding 3x4 en bestandsgrootte tussen 256 en 512 kb mailen aan
ledenadministratie@volleybaldevalk.nl
Leden en ouders wordt dringend aangeraden een mede-inzittende verzekering af te sluiten om zich tegen een mogelijke
aansprakelijkheid te verzekeren.
Let op: Indien u al eerder lid bent geweest van een volleybalvereniging en bij de NeVoBo aangemeld was, moet deze vereniging u
eerst afmelden voordat wij u kunnen aanmelden!
Wij verzoeken u vriendelijk de ingevulde bijlage samen met dit aanmeldformulier aan de ledenadministratie te retourneren.

BIJLAGE:

“De Valk wil voor de omgeving van Montfoort volleybal aanbieden op alle niveaus waarbij gezelligheid de
boventoon viert zonder afbreuk te doen aan de prestaties”
Om deze missie te kunnen vervullen is een goede organisatie en een stevig verenigingskader noodzakelijk.
Het is belangrijk dat de daarbij behorende taken op veel schouders rusten om vroegtijdig afbranden van
vrijwilligers te voorkomen, betrokkenheid van leden en ouders te vergroten en om continuïteit te kunnen
waarborgen.
Hiervoor is het voor het bestuur noodzakelijk om inzicht te hebben in de mogelijkheden binnen het
ledenbestand. Wij vragen u daarom d.m.v. het aankruisen van onderstaande stellingen uw persoonlijke interesses
en capaciteiten kenbaar te maken. Voor jeugdleden verzoeken wij de ouders/verzorgers dit te doen.
Ik ben beschikbaar voor structurele taken binnen de vereniging.
Ik wil incidenteel werkzaamheden voor de vereniging verrichten tot max. ……. uur per week
Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan.
Het lijkt mij leuk om kantinewerkzaamheden te vervullen.
Ik kan helpen met het op- en afbouwen van de speelvelden.
Het lijkt mij leuk om trainingen te verzorgen.
Het lijkt mij leuk een team te coachen.
Het lijkt mij leuk om scheidsrechter te worden.
Ik heb ervaring met websites.
Ik schrijf graag stukjes.
Ik kan goed notuleren.
Ik vind het leuk om te plannen en organiseren.
Ik kan leiding geven aan een groep mensen.
Ik kan mensen motiveren.
Ik heb ervaring met administratieve taken.
Ik ben goed met cijfers.
Ik ben commercieel ingesteld.
Ik beschik over technische capaciteiten.
Ik heb toegang tot het bedrijfsleven in en om Montfoort.
Ik heb contacten met de scholen binnen de gemeente Montfoort.
Ik heb contacten met de plaatselijke media binnen Montfoort.

Datum: .............................................................................................................................................................

Dit formulier is ingevuld door: .......................................................................................................................

