Aanmeldingsformulier volleybalvereniging DSVS
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Geb. datum
Telefoonnummer
e-mail adres lid
< 18 jr. e-mail ouders

Competitie

Aankruisen wat van toepassing is
0 Ja 0 Nevobo (een pasfoto inleveren,bij voorkeur digitaal)
0 OVK (dorpencompetitie: alleen voor senioren)

0 Nee
Lid sinds (datum)

S€PA

Doorlopende machtiging
incassant

DSVS, Langpaed 14-16, 9036 HJ Menaam

Incassant ID

NL55ZZZ400061290000

Kenmerk machtiging

(in te vullen door DSVS)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan volleybalvereniging DSVS
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens contributie en/of spelerskaart/OVK-bijdrage en/of huur shirt
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van DSVS.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u tot acht weken na afschrijving terugboeken
via uw internetbankieren of door contact op te nemen met uw bank.

Naam
Adres
Postcode, Woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)
Datum
Handtekening

Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar het secretariaat:
Petra Mulder, Langpaed 14-16, 9036 HJ Menaam of inleveren bij de train(st)er

(versie 07-12-2014)

www.vvdsvs.nl

Algemene informatie
Contributie + kosten deelname competitie
DSVS maakt met ingang van 01-04-2014 gebruik van de Euro-incasso.
De contributie wordt in de eerste week van ieder kwartaal (januari/april/juli/oktober) afgeschreven en
indien van toepassing ook de kosten van de spelerskaar/OVK bijdrage (oktober) en/of shirt (januari).
Wilt u het volledig ingevulde machtigingsformulier voorzien van handtekening inleveren bij de train(st)er
of bij het secretariaat.
De incasso van DSVS is te herkennen aan het incassant ID (NL55ZZZ400061290000) en het
machtigingskenmerk welke na aanmelding door DSVS wordt ingevuld. Het rekeningnummer is NL76
RABO 0341 7558 77. Deze gegevens vindt u terug op uw (digitale rekeningafschrift.
Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een geheel verenigingsjaar (een seizoen loopt van 1 juli
t/m 30 juni). De leeftijd op 1 oktober is bepalend voor de contributie voor het gehele seizoen.
Afmelden voor het volgende seizoen dient schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) te gebeuren bij de
ledenadministratie vóór 1 juni . De bevestiging van ontvangst van de e-mail/brief is uw bewijs van
afmelding.
Contributie (m.i.v. 01-01-2013)
leeftijd
t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder
Spelerskaart/OVK-bijdrage
(incasso 1 oktober)
leeftijd
t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder (nevobo)
18 jaar en ouder (ovk)

per kwartaal
€ 23,00
€ 28,00
€ 42,00

Per seizoen
€ 20,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 25,00

per jaar
€ 92,00
€ 112,00
€ 168,00
Kosten gebruik shirt
(incasso 1 januari)
Per seizoen
€ 9,00 alle leeftijdsgroepen
(voor verkrijgen shirt is een
eenmalige borg van
€ 25,00 verschuldigd)

Samenstelling bestuur
Functie

Naam

Adres

Tel. en/of e-mail

Voorzitter

Tsjitske van der
Hem- Haakma

(0517) 23 31 12

Vice-voorzitter

Andries Rienks

Secretaris/ledenadministratie

Petra Mulder

Penningmeester/materialen

Ton Thannhauser

Ljurk 16
9035 DD Dronryp
De Koarte Ekers
11
9035 GK Dronrijp
Langpaed 14-16
9036 HJ Menaam
Dotingatún 3
9035 EW Dronrijp
Waarlamke 21
9035 DN Dronryp

(0517) 38 25 53

(0517) 23 20 07
06-10 09 90 79
secretariaat@vvdsvs.nl
(0517) 23 27 59

Webmaster (vacant)
Contactpersoon
Jeugdcommissie

(versie 07-12-2014)

Fredien van
BronkhorstDouma

