V.V. “VOCLUMA” Mariënheem
Opgericht 22 juni 1970
M. Kruiper
de Essenbree 60
8106 AT Mariënheem
Tel. 0572 36 02 76
www.vocluma.nl / E-mail: bestuur@vocluma.nl
IBAN : NL66RABO0142985694 / KvKnr. 40650298

Wij hebben begrepen dat jij lid wilt worden van onze vereniging. Dit doet ons uiteraard
deugd en we heten je dan ook bij voorbaat van harte welkom. We vragen je hierbij dan ook
bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren.

Hiermee machtig je de vereniging tevens om de contributie automatisch te innen. Dit
machtigen bespaart de vereniging geld en tijd, bovendien heb je er dan zelf geen rompslomp mee.
Onze contributie-opbouw voor seizoen 2017/2016 is als volgt:

Leeftijd
t/m 12 jaar
van 12 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder
Recreatie senioren
Recreatie senioren ½

Vocluma contributie
per kwartaal
€ 17,75
€ 25,75
€ 41,75
€ 36,00
€ 13,00

Bondscontributie
per jaar
€ 43,50
€ 56,50
€ 74,50
Nvt
Nvt

De jaarlijkse bondscontributie (wat Vocluma voor jou aan de bond moet betalen) wordt
éénmaal per jaar (in oktober of na aanvragen spelerskaart) door Vocluma geïncasseerd.
Daarnaast wordt de Vocluma contributie telkens aan het begin van het betreffende kwartaal
geïncasseerd. Voor deelname aan de recreatieve Salland-competitie (voor senioren) is
geen bondscontributie verschuldigd. Genoemde Vocluma-contributies zijn op basis van 12
maanden per jaar. Elk nieuw lid mag één maand gratis meetrainen.

Veel meer informatie over onze vereniging is te vinden op onze site: WWW.VOCLUMA.NL

Alvast bedankt voor je aanmelding en we wensen je veel volleybalplezier toe.

Het Vocluma-bestuur.

Bijgaand tref je aan:
het aanmeldings-formulier

Aanmeldingsformulier

12-12-2017
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AANMELDINGSFORMULIER VOCLUMA
Dit formulier ingevuld inleveren bij: Monique Kruiper
de Essenbree 60
8106 AT Mariënheem
Tel. 0572 36 02 76
Email: bestuur@vocluma.nl
IBAN: NL 66 RABO 0142 9856 94

Voornaam:......................................................................
Achternaam: ..................................................................
Straat:............................................................................. Huisnummer:.....................
Woonplaats:.................................................................... Postcode:............................
Telefoon: ........................................................................ Geb. datum:........./......./.....
E-mailadres: .................................................................. Mobielnr:............................
Vermeld E-mailadres wordt O (bijna) dagelijks O Wekelijks O………. gecheckt.
Ik geef me op als:
 Lid van een recreatief spelende senioren groep
 Lid en 1x in de maand spelend in een recreatief spelende senioren groep
 Lid van een recreatief spelende senioren groep en wens, indien mogelijk, deel te
nemen aan de Salland-competitie (geen bondscontributie verschuldigd)
 Lid van een competitiespelend team en neem deel aan de competitie (bondscontributie verschuldigd) ) Graag een digitale foto van jezelf naar ons e-mailen:
bestuur@vocluma.nl. Dat is bestemd voor de spelerskaart . - Het dient een actuele,
goed lijkende pasfoto te zijn. - Van voren genomen (oriëntatie portrait) - Ogen goed zichtbaar. Kleurenfoto - Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan - Resolutie 600x800 pixels. Verhouding 3x4 - Bestandsgrootte 256 tot 512 kb


Lid van een competitiespelend team en neem geen deel aan de competitie (er
wordt geen spelerskaart aangevraagd bij de bond, je kunt niet deelnemen aan
wedstrijden en er is geen bondscontributie verschuldigd. Als gedurende het seizoen alsnog een kaart moet worden aangevraagd wordt alsnog bondscontributie
geïncasseerd)

Door ondertekening machtig ik Vocluma om de Vocluma-contributie elk kwartaal en
de bondscontributie éénmaal per jaar automatisch af te schrijven van
IBAN-nummer: ...........................................ten name van: ....................................................
Datum: ............................................................................
Handtekening: ................................................................
(in geval van minderjarigheid s.v.p. de handtekening van één van de ouders)

Aanmeldingsformulier

12-12-2017

