AANMELDINGSFORMULIER
Graag duidelijk schrijven
Achternaam

:

Voorletters

:

Roepnaam

:

Geslacht

: Man / Vrouw*

Adres

:

Postcode

:

Geboortedatum :

Woonplaats

:

Telefoonnr. thuis

:

Telefoonnr. mobiel :
Eigen E-mail

:

Indien jeugdlid:
E-mail ouders/voogd:

Soort lid

:

¨

Recreant

¨

Jeugd (6-18 jaar)

¨

Senior (18+)

¨

Trainer/Staff

¨

Verenigingslid

Ondergetekende wil wel

/ niet * als speler deelnemen aan de competitie (of cmv-toernooien).

Als je aan de competitie/toernooien gaat deelnemen en geen geldige Nevobo spelerspas hebt,
Dan dien je een digitale pasfoto te maken bij Foto Klein in de Reigerhof of bij Foto Goudberg in de
Koperwiek of kun je hem zelf maken, Kijk voor meer info op www.volleybal-vcn.nl/pasfoto
Team of trainingsgroep :

Ondergetekende heeft wel
de competitie. Indien wel:

Aantal trainingen p/week:

/ niet * eerder bij een andere volleybalvereniging deelgenomen aan

Naam laatste vereniging: _______________________________
en is wel

/ niet * in het bezit van een NeVoBo pas. Indien wel:

NeVoBo nummer

: _______________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is

Ondergetekende wenst ingeschreven te staan bij Volleybalvereniging Capelle Nieuwerkerk en
verklaart hiermee aan de verplichtingen te voldoen, welke voortvloeien uit de statuten en het
huishoudelijk reglement van VCN, waarvan u hieronder de belangrijkste artikelen aantreft.
STATUTEN
Artikel 7 - 1b
Artikel 7 - 2

Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid.
Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris/
ledenadministrateur vier weken voor het einde van het verenigingsjaar
(Verenigingsjaar loopt van 01 juli t/m 30 juni)
Artikel 7 - 5
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt,
blijft niettemin de geldelijke bijdrage voor het lopende kwartaal verschuldigd.
Er bestaat geen recht op restitutie.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17.1
Gewone leden en jeugdleden betalen contributie. Deze dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De contributies worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 20.2
Degenen, die 1 of meer seizoenen aan de competitie hebben deelgenomen, worden het
daaropvolgende seizoen automatisch opgegeven, indien voor een tijdig door het bestuur vast te
stellen datum geen schriftelijke opzegging bij het secretariaat is ontvangen.
Artikel 21.1b
Het bestuur kan de volgende straffen opleggen: boetes opgelegd door de Nevobo, welke op de
betrokken leden in zijn geheel verhaalbaar zijn.
De complete statuten en een exemplaar van het huishoudelijk reglement ligt bij de secretaris van de vereniging ter inzage.

Tot slot horen we graag ook van je hoe je VCN hebt leren kennen:
!
!
!
!
!
!
!

via familie/vrienden
via een andere volleybalclub
via zoeken op internet
via zoeken in informatiegidsen
via een krant
door een activiteit:
anders, namelijk: __________________________________

Datum : _________________________

Plaats : ______________________________

Handtekening:

___________________________________________________

Indien minderjarig:
Handtekening ouder/voogd:

___________________________________________________

Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de ledenadministrateur. Ook kan het in het bakje van
de secretaris of ledenadministrateur in het wedstrijdhok in Sporthal Oostgaarde worden gelegd.
Rechtstreeks opsturen kan ook: Postbus 301, 2900 AH Capelle aan den IJssel
Indien er spoed bij de aanmelding is: bel 010 451 23 14
Meer informatie: administratie@volleybal-vcn.nl & www.volleybal-vcn.nl
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