VOLLEYBALVERENIGING WIK STEENDEREN
Opgericht 10 september 1964

Inschrijfformulier
NAAM en VOORNAAM :
ADRES
:
POSTCODE
:
WOONPLAATS
:
TELEFOON
:
E-MAILADRES
:
GEBOORTEDATUM
:
AANMELDINGSDATUM :
WIL COMPETITIE SPELEN: ja / nee
Teamtoelating en teamsamenstelling gebeurt in overleg met trainer en
Technische Commissie. (Jeugdleden die tijdens het seizoen lid worden van de
vereniging worden m.i.v. het komende seizoen automatisch opgegeven voor de
competitie.)
KLEDING voor competitie: Rood shirt, zwarte broek, witte sokken. Het shirt is
eigendom van WIK.
Voor training en competitie: Sportschoenen zonder zwarte zool.
Privacy: (In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Geeft u toestemming voor plaatsing van teamfoto’s en foto’s van festiviteiten en
activiteiten waarop u te zien kunt zijn (zoals kampioenschap, beach-toernooi,
wedstrijden) op de website van WIK?
Ja/ Nee.
Zo ja: Handtekening voor akkoord:
Bij jeugdleden onder de 16 dient
een van de ouders of verzorgers
te ondertekenen.

Machtiging voor automatische incasso contributie:
Ondergetekende machtigt hierbij, tot wederopzegging, Volleybalvereniging W.I.K.
om per kwartaal de contributiebedragen – zie bijlage - van onderstaand IBANnummer af te schrijven:
N

L

Ten name van
Naam
Plaats

:
:
:

Handtekening voor machtiging:
Voor leden onder de 18 dient
een van de ouders of verzorgers
te ondertekenen.
Overig:
Wanneer we op de hoogte moeten zijn medische zaken (zoals medicijngebruik) of
van relevante psychosociale zaken betreffende uzelf of uw kind, wilt u deze dan
hieronder kort vermelden. Zo nodig nemen we hierover contact met u op.
Inlichtingen:
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Trees Harmsen, Bronkhorst (tel.452277), secretariaat/ledenadministratie.
Richard Oosterlaken, Steenderen (tel.451301), penningmeester.
Bijlage: Verenigingscontributie:
VERENIGINGSCONTRIBUTIE
Senioren (18 jaar en ouder) €:
Jeugd A (16 en 17 jaar)
Jeugd B (14 en 15 jaar)
Jeugd C (12 en 13 jaar)
Jeugd D (10 en 11 jaar)
Jeugd E/F (t/m 9 jaar)
Recreanten

trainen+competitie/ alleen trainen
268,00
/ 168,00
202,00
/ 126,00
202,00
/ 126,00
202,00
/ 126,00
136,00
/ 94,00
136,00
/ 94,00
166,00
/ 118,00

Senioren 2 x training:
Jeugd A-B-C 2x training:
Jeugd D-E-F 2x training:

plus € 70,00
plus € 50,00
plus € 35,00

Inschrijvingskosten nieuwe leden: € 5,00

