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Ondergetekende wenst lid te worden van “Sport en Spel Volleybal Hoensbroek”
Tussenvoegsel

Geboortedatum

……………………………..
……………………………..
(dd/mm/jjjj) ……………………

Geslacht





Straatnaam

…………………………….. Huisnummer
…………………………….
…………………………….. Woonplaats
…………………………….
0…………………………… Telefoon (mobiel) 06…………………………
………………………………………………………………………………….

Achternaam
Voorletters

Postcode
Telefoon (vast)
E-mail adres(en)

…………………………….
…………………………….
…………………………….

Roepnaam
Geboorteplaats

man

vrouw

Ik meld mij aan voor de volgende trainingsgroep (kies uit de lijst of kruis aan en overleg met je trainer):
trainingsgroep

trainingsavond(en)/tijd(en)

 RD

recreanten dames

woensdag 20:00 – 21:30

 RG

recreanten gemengd

woensdag 20:00 – 21:30

Beide groepen spelen in
Sporthal “In De Biessen”
Gravin van Schönbornlaan 4
6433 AZ Hoensbroek
Zijn er nog bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden bij het sporten?
Zo ja wilt u deze dan hier toelichten:
……………………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………

Plaats

Datum

Handtekening

Dit formulier na invulling en ondertekening inleveren bij de penningmeester Hannie Stevens
Het lidmaatschap wordt geacht in te gaan op de eerste dag van de maand van aanmelding.

Wijzigingen in één of meerdere van de op pagina 1 opgegeven gegevens dienen zo
snel mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan het bestuur/ledenadministratie.

Volleybalvereniging Sport en Spel Hoensbroek
www.sportenspel-volleybal.nl

Sporthal
"In de Biessen"
Gravin van Schönbornlaan 4
6433 AZ
Hoensbroek
NL57INGB0001493958
|

KvK Zuid-Limburg 14072953
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Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan het
bestuur/ledenadministratie van de vereniging door middel van het hiervoor verstrekte
formulier met inachtneming van een periode van minimaal 1 kalendermaand.
De benodigde formulieren hiervoor kunt u vinden op onze site www.sportenspelvolleybal.nl onder het kopje INFO of in de map in de ballenbak.
Per 1 juli 2017 gelden de volgende contributiebedragen:
contributie
per maand (voorkeur)
per kwartaal

Trainingsgroep recreanten

€ 12,50

Recreanten

€ 37,50

De contributie dient tussen de 1e en 10e dag van de periode (maand/kwartaal/jaar)
waarvoor de contributie is bedoeld te worden betaald via automatische overboeking met
opgave van de naam van het lid, voor zover deze niet gelijk is aan de naam van de
rekeninghouder en de periode waarover wordt betaald onder ‘mededelingen’.
Mocht vanwege langdurende ziekte het volgen van de training niet mogelijk zijn, kan in
overleg met de penningmeester de contributie worden gehalveerd.
Het rekeningnummer van de vereniging is NL57INGB0001493958
t.n.v. Volleybalvereninging Sport en Spel Hoensbroek te Heerlen.

Bewaar deze pagina

voor

Contact op nemen kan via de site
Voorzitter
Petra Bernaards
Penningmeester
Hannie Stevens

de

eigen

administratie.

www.sportenspel-volleybal.nl of per mail;
voorzitter@sportenspel-volleybal.nl
penningmeester@sportenspel-volleybal.nl
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