AANMELDINGSFORMULIER

DEEL 1

Ondergetekende,
Achternaam: _______________________________________________________
Voorletter(s): __________________ Roepnaam: ________________________
Adres: ______________________________________________________________
Postcode/woonplaats: ______________________________________________
Geboortedatum: ____-______-________

Geslacht: M / V

Telefoonnummer
- thuis
: _________________________________
- mobiel : _________________________________
E-mailadres: ________________________________________________
geeft zich hierbij op als lid van volleybalvereniging HeVoC’89 en verklaart akkoord te gaan met de statuten van
de vereniging. Ondergetekende gaat het lidmaatschap aan tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni), met
stilzwijgende verlenging voor telkens één seizoen, tenzij hij/zij het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 juli heeft
opgezegd.
Bent u eerder lid geweest van Nevobo?

Ja / Nee

Ben u in bezit van een geldige Nevobo spelerskaart?

Ja / Nee*

*Bent u niet eerder geregistreerd geweest bij Nevobo of is uw oude pas verlopen/kwijt? Dan moet er voor u een
nieuwe pas worden aangevraagd. Zie voor verdere informatie over de aanlevering deel 2 van dit formulier.
Datum: ______-______-_______

Handtekening: ____________________________________________

MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende verplicht zich tot het betalen van de aan de vereniging verschuldigde contributies en andere
financiële bijdragen door automatische betaling. Door het invullen van dit aanmeldingsformulier machtigt hij/zij
volleybalvereniging HeVoC’89 om de verschuldigde bedragen in acht termijnen af te schrijven van zijn/haar
bankrekening. Voor bedragen zie deel 2.
Naam en voorletter(s) rekeninghouder :__________________________________________________
IBAN (bankrekening): _______________________________________________
Datum: ______-______-______

Ingangsdatum: ______-______-______

Handtekening (lid): ________________________

Indien u minderjarig bent, dient onderstaande verklaring door een van uw ouders of voogd ingevuld en
ondertekend te worden. Ondergetekende (ouder/voogd) stemt in met de inschrijving van bovengenoemde
persoon als lid van volleybalvereniging HeVoC’89 en neemt de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen
van bovengenoemde persoon tot wederopzegging voor zijn/haar rekening
Datum: ____________

Naam (lid)

: _____________________________

Handtekening (ouder/voogd) :_____________________________
Belangrijk: rekeninghouders die opdracht hebben gegeven tot automatische machtiging kunnen tot 30 dagen
zonder opgaaf van reden het bedrag terug laten boeken. Uw bank is verplicht een opdracht hiertoe zonder meer
uit te voeren.
Deel 1 van dit formulier inleveren bij de ledenadministratie via: ledenadministratie@hevoc.nl
of per post naar: A.Huitema, Pipegaal 6, 8465 MA Oudehaske

Deel 2 (Dit deel is voor u, om te bewaren)

Contributie
Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober 2016 is de contributie als volgt vastgesteld:
Contributie per termijn
seizoen ’16/’17
Senioren: vanaf 1e klasse
Senioren: 4e t/m 2e klasse
A-Jeugd
B-Jeugd
C-Jeugd
Mini’s
Recreanten

€ 38,€ 29,50
€ 29,50 (1x trainen)
€ 31,- (2x trainen)
€ 26,50 (1x trainen)
€ 28,- (2x trainen)
€ 26,50 (1x trainen)
€ 28,- (2x trainen)
€ 22,50
€ 19,75

Spelerskaart per seizoen
seizoen ‘16/’17
€ 35,€ 35,€ 25,€ 25,€ 25,€ 15,€ 0,-

De verenigingscontributie wordt door de penningmeester in acht maandelijkse termijnen (september t/m april) en
automatisch geïnd. U heeft hiervoor bij inschrijving een machtiging afgegeven. De kosten van de spelerskaart
wordt eens per seizoen afgeschreven en de borg voor het kledingspakket (m.u.v. mini’s) wordt eenmalig en
automatisch geïnd. Jaarlijks worden er tevens twee loten per lid (m.u.v. mini’s) afgeschreven voor de Grote
Clubactie t.w.v. €3,- per lot. Het lotnummer is terug te vinden op uw bankafschrift. De trekking is normaal
gesproken eind november.
Aanvragen nieuwe spelerskaart
Voor het spelen van wedstrijden is een spelerskaart verplicht. Voor het aanvragen van een nieuwe spelerskaart
dient u binnenkort een digitale foto aan te leveren bij de ledenadministratie via ledenadministratie@hevoc.nl.
Deze foto hoeft geen officiële pasfoto te zijn maar moet wel aan de volgende eisen voldoen;
a.
b.
c.

Actuele foto van alleen het gehele gezicht
Van voren genomen met de ogen goed zichtbaar
Goed belicht en in kleur

Let op!
Indien uw geldige spelerskaart nog in bezit is van uw oude verenging, wordt er vanuit Nevobo niet automatisch
een nieuwe kaart verstrekt. Deze kaart dient u zelf op te vragen bij uw oude vereniging.
Is uw kaart verlopen en/of moet er een nieuwe kaart worden aangevraagd, dient u dit aan te geven bij de
ledenadministratie. Ook als u lid bent (geweest) van Nevobo kan het zijn dat u een nieuwe foto moet toesturen
omdat deze niet (meer) bekend is in het digitale registratiesysteem van Nevobo.
Kleding
Sinds het seizoen 2008/2009 spelen alle Hevoc teams in een uniform tenue.
Na aanmelding als spelend lid van Hevoc dient u voor de aanvraag van een kledingpakket (wedstrijdshirt, broek,
trainingspak & tas) contact op te nemen met de kledingcommissie via kleding@hevoc.nl. Mini’s kunnen een
wedstrijdshirt verkrijgen via minikleding@hevoc.nl. Bij het in ontvangst nemen van het kledingpakket gaat u
eveneens akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in het kledingreglement. Zie hiervoor onze website
www.hevoc.nl of op te vragen bij de ledenadministratie.
Na aanmelding wordt er met de eerstvolgende contributierun een waarborgsom (borgstelling voor goed
onderhoud en garantie voor aanschaf van nieuwe kleding) van € 50,- ingehouden (Mini’s uitgezonderd), welke bij
onverhoopte beëindiging van het lidmaatschap van Hevoc en tegen het in goede staat retourneren van het
kledingpakket bij de sponsorcommissie, weer uitgekeerd wordt aan het lid.
Beëindiging lidmaatschap
a.
b.

c.

Het lidmaatschap is aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni), met stilzwijgende
verlenging voor telkens 1 seizoen. Uitzonderingen staan vermeld op onze website.
Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient u schriftelijk vóór 1 juli op te zeggen bij de
ledenadministratie, dhr. A. Huitema, Pipegaal 6 , 8465 MA te Oudehaske, of digitaal naar
ledenadministratie@hevoc.nl. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar
wordt opgezegd, bent u over het gehele jaarbedrag aan contributie verschuldigd.
Jeugdleden spelende bij de mini’s is er een extra opzegtermijn per 1 januari.

Voor nadere informatie en wijzigingen inzake contributie, regelingen, contactpersonen etc. van Hevoc
willen we u graag verwijzen naar onze website, www.hevoc.nl

