Aanmeldingsformulier
Dit formulier inleveren bij: Annemieke Aantjes, Lopikerweg west 48, 3411 AP Lopik
Achternaam

:

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

Voorletter(s)

:

…………. Voornaam : ..............…………… Geslacht: M / V *

Adres

:

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

Postcode

:

..................... Woonplaats ................................................

Geboortedatum

:

......................

:

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

E-mail adres

Nevobo relatiecode :

………………..

Telefoon.: .......................................

(alleen invullen als je al een Nevobo kaart hebt)

Categorie lidmaatschap : Mini / Jeugdlid * Senioren * Recreant *
Meedoen aan de competitie? Stuur een pasfoto naar ledenadministratie@lvvsite.nl
Machtiging tot automatische incasso
Hierbij verleen ik (tot wederopzegging) een machtiging aan LVV om van mijn (hieronder
vermelde) rekening bedragen af te schrijven in: (uw keuze aankruisen s.v.p.)
 2 (halfjaarlijkse) termijnen augustus en januari)
 10 (maandelijkse) termijnen (augustus t/m mei)
IBAN Rekeningnummer : ..............................................…………………........
Ten name van
: ..................................……………………………….......
LVV is een vereniging die volledig steunt op de inzet van vrijwilligers. Daarbij kunnen wij de hulp van
alle (ouders van) nieuwe leden goed gebruiken. Iedereen is verplicht om een bijdrage te leveren.
Geef hieronder aan waarvoor wij jou kunnen benaderen:





Hulp bij toernooien en wedstrijden
Hulp bij sportdagen
Training geven
Coachen van een jeugdteam






Klusjes
Bestuursfunctie
Commissielid
Anders, te weten: ………………….

(s.v.p. invullen bij jeugdleden:)
Naam ouder / verzorger :

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

E-mail ouder / verzorger : ………………………………………………Mobiel : ……………………………………
Ik heb wel / geen * bezwaar tegen het publiceren van (actie)foto’s op de website van LVV
(* omcirkel de juiste keuze)
Ondertekening:

Datum : ........................

.................................

..........................................

(Handtekening nieuw lid)

(Handtekening rekeninghouder)
LVV wordt gesponsord door:

Dit informatiegedeelte kun je behouden
1.

Incassomachtiging:

Doorlopende machtiging
Naam incassant:
Adres incassant:
IBAN nummer:

Volleybal Vereniging LVV Lopik
p/a Dijkslag 1, 3411 GM Lopik
NL69RABO0337159173

Kenmerk Machtiging: ………………..
(in te vullen door LVV)
Incassant ID: NL29ZZZ404774070000

Door ondertekening van het bovenstaande inschrijfformulier (tevens machtiging) geeft u aan Lopikse
Volleybal Vereniging toestemming om tot wederopzegging, doorlopend incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven wegens
contributieverplichtingen of andere vorderingen.
Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze door uw bank laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 (acht) weken na de afschrijving, contact op met uw bank. Veelal kan dit via
internetbankieren. Vraag desgewenst uw bank naar de voorwaarden
2.

Pasfoto inleveren:

Digitale pasfoto
Alle nieuwe spelerskaarten dienen voorzien te worden van een digitale pasfoto. Deze foto moet
aan de volgende eisen voldoen:
1. Het dient een actuele, goedgelijkende pasfoto te zijn (kleurenfoto)
2. Van voren genomen (oriëntatie portrait)
3. Ogen goed zichtbaar
4. Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
5. Resolutie 600x800 pixels
6. Verhouding 3x4
7. Bestandsgrootte 256 tot 512 kb
Indien je zelf deze foto niet digitaal kunt aanleveren (bij ledenadministratie@lvvsite.nl), lever
dan een pasfoto aan die voldoet aan de eerste drie eisen.
3.

Opzeggen lidmaatschap

Met dit aanmeldingsformulier wordt je lid van de Volleybalvereniging Univé-LVV voor
onbepaalde tijd.

Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap kan (met in achtneming van een termijn van 30 dagen) alleen
schriftelijk via een e-mail bericht aan: ledenadministratie@lvvsite.nl. Beëindiging is alleen
mogelijk per einde van het seizoen (1 juli), voor de jeugd ook per 31 december.
Wedstrijden en toernooien moeten worden gespeeld in het clubtenue. Het nieuwe lid verklaart
zich akkoord met alle, door de vereniging gestelde, regels. De Statuten en het Huishoudelijk
Reglement zijn op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar. Daarnaast zijn ze ook via onze
website (www.lvvsite.nl) te downloaden.

LVV wordt gesponsord door:

3

Contributie:

Het inschrijfgeld bedraagt € 5. De contributie wordt geïncasseerd in 2 of 10 termijnen.

Incasso per halfjaar Incasso per maand
2021-2022
(2 termijnen)

Categorie
<12 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
16-17 jaar
18 jaar
19 jaar
Senior
Recreant
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61,40
112,60
117,10
118,80
111,60
117,85
124,20
63,45

2021-2022
(10 termijnen)
12,30
22,55
23,45
23,80
22,35
23,60
24,85
12,70

Clubkleding:

Clubkleding
Onze volleybalvereniging heeft gesponsorde kleding. De tenues worden ter beschikking
gesteld d.m.v. subsponsoring. De shirts blijven dus altijd eigendom van de vereniging. zo
kunnen we de kosten voor startende leden laag houden.

LVV wordt gesponsord door:

