AANMELDINGSFORMULIER VOLLEYBAL CLUB HOOFDDORP 2021 – 2022 *
Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:
Ik geef mij hierbij op als lid van VCH per …………………………… (dd-mm-jjjj)
Ik heb al eerder gespeeld bij vereniging: ……….…..………………
Positie: …………………………………… Klasse: …………
Nr spelerskaart: ………………
Ik train (al) mee met groep (soort, dag, tijd) ……………………………………………………………..
De contributie bedraagt per heel seizoen:
geen competitie

competitie

Mini’s

€ 157,-

€ 220,- inclusief shirt

Jeugd (regionaal)

n.v.t.

€ 237,-

Jeugd (overig)

€ 157,-

€ 222,-

Senioren 1e klasse en hoger

n.v.t.

€ 307,-

Senioren (overig)

€ 193,-

€ 285,-

Recreanten

€ 153,-

€ 181,-

Recreantentoernooien

n.v.t.

€ 28,-

Zitvolleybal

n.v.t.

€ 218,-

Extra training

€ 132,-

Mini
Jeugd
Senioren

=> op 30/09 nog geen 12 jaar
=> op 30/09 12 tot en met 17 jaar
=> op 30/09 18 jaar of ouder

Nieuwe leden betalen éénmalig € 12,50 administratiekosten
Ik verplicht mij hierbij tot het betalen van contributie, welke verschuldigd is voor de rest van het
seizoen dat loopt tot en met mei 2022.
Ik betaal mijn contributie na ontvangst van een factuur van de penningmeester.
Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de volgende zaken:
 Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor mijn
inschrijving in de ledenadministratie bij VCH.
 Ik ga akkoord met het privacybeleid van de organisatie zoals omschreven op
www.vchoofddorp.nl.
 Ik ga akkoord met de gedragscode, statuten en huishoudelijk reglement van VCH, welke zijn
te downloaden van de site www.vchoofddorp.nl of op te vragen bij de secretaris.
 Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens wedstrijden en andere activiteiten en
het gebruik hiervan op onze website en sociale media.
Opzeggen lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 juni 2022.
Datum: …………………………..

Handtekening: …………………………………........
(indien jonger dan 18 jaar, naam en handtekening ouder)

Paraaf TC: ………………………
*Graag het aanmeldingsformulier inleveren bij de desbetreffende Technische Commissie

□M/□V

