
 
 
 
 
  

AANMELD FORMULIER 
Lidmaatschap volleybalvereniging Mare Volley 

 

Voornaam:  Achternaam:  

Tussenvoegsel:  Voorletters:  
Geboren op:    

Geslacht: Man 
Vrouw 

 
Email: 

 

Adres:    

Postcode:  Woonplaats:  
Telefoonnummer:  Mobiel nr:  

 

Meldt zich hierbij met ingang van ..-..-2014 aan als lid van volleybalvereniging Mare Volley bij de  
□ Recreatie,     contributie € 13,50 per maand; 
□ Senioren, NeVoBo competitie contributie € 13,50 per maand; 

 
S.v.p. aankruizen wat van toepassing is. Contributiebedrag is met ingang van 01-01-2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verklaring: 
Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de volleybalvereniging 

Mare Volley om éénmaal per maand de aan de vereniging verschuldigde betalingen van onderstaand 
rekeningnummer af te schrijven. Tevens verklaar ik op de hoogte te zijn van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement en bij beëindiging van dit lidmaatschap dit schriftelijk te doen bij de 
ledenadministratie vóór 1 juli van het lopende contributiejaar. De contributie dient voldaan te worden tot 
en met juni van het contributiejaar (van 1 juli t/m 30 juni). 
 

Voornaam:  Achternaam:  
Tussenvoegsel:  Voorletters:  

Adres:    
Postcode:  Woonplaats:  

Bankrekeningnr:    

 
Handtekening:       Datum;               Denekamp 
 
 
 
Indien het nieuwe lid minderjarig is, dienen hierboven de persoonlijke gegevens van een ouder of  de 
ouders te worden ingevuld. Dit geldt tevens voor seniorleden waarvan een ouder of  de ouders de 
contributie voldoen. Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot 
terugboeking bij de bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient schriftelijk te gebeuren. 
Let op dat alle velden, voor zover mogelijk, ingevuld zijn.    Zie ook blad 2! 
 
Dit formulier –alléén blad 1- inleveren bij het secretariaat (adres zie boven). 
 

 

Secretariaat: 
Roy Bruns 
Meester Lazonderstraat 29 
7591 VV  DENEKAMP 
06-10524832 
bestuur@marevolley.nl 



 

 
 

AANMELD FORMULIER 
Lidmaatschap volleybalvereniging Mare Volley 
Blad 2 bestemd voor uw eigen administratie. 

 
Voornaam:     Achternaam: 
 
Heeft zich met ingang van:     ..-..-2014 
aangemeld als lid van volleybalvereniging Mare Volley. 
 
Aanmelding geschiedt door blad 1 volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij het secretariaat.  
 
Contributie en machtiging De contributie wordt per MAAND geïncasseerd. Met uw handtekening op het 
eerste blad, verleent u tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de 

volleybalvereniging Mare Volley om de contributie van uw rekeningnummer af te schrijven. Indien niet 
akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden 
ingediend. Intrekking van de machtiging dient schriftelijk te gebeuren. 
 
Afmelden ofwel het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk dan wel via mail aan op 
bovenstaand secretariaatsadres onder opgave van reden van afmelding. Let wel: ingevolge de statuten 
van de vereniging is men verplicht zich schriftelijk af te melden voor 1 juli van het lopende contributiejaar. 
De contributie dient voldaan te worden tot en met juni van het contributiejaar (van 1 juli t/m 30 juni). Bij 
tussentijdse afmelding beslist het dagelijks bestuur. 
 
Eenmalige kosten. De mogelijkheid bestaat dat aan zowel de recreatieve spelers als aan deelnemers 
van de NeVoBo competitie een eenmalig bedrag gevraagd gaat worden ter tegemoetkoming in diverse 
kosten. Voornoemd eenmalig bedrag kan verschillend zijn voor recreatieve spelers ten opzichte van 
deelnemers aan de NeVoBo competitie.  
Jaarlijks dienen de deelnemers aan de NeVoBo competitie apart van bovenstaand eenmalig bedrag het 
competitiegeld te voldoen.  
 
Kleding 
Leden van volleybalvereniging Mare Volley welke gaan deelnemen aan NeVoBo competitie, dienen een 
tenue aan te schaffen welke door het bestuur is voorgeschreven. Het uitgangspunt is uniformiteit binnen 
de vereniging. De kosten van het tenue dient het lid zelf per vooruitbetaling te voldoen. Bij opzegging van 
het lidmaatschap of het niet langer deelnemen aan de NeVoBo competitie kan het betreffende lid een 
verzoek tot verkoop van het tenue aan het bestuur richten. Het restitutiebedrag is afhankelijk van de staat 
van het shirt en de levensduur, maar zal nimmer meer bedragen dan 2/3e van de aanschafprijs. Broekjes 
/ shorts worden niet opgekocht. Voor aankoop en verkoop van competitiekleding kunt u contact opnemen 
via bestuur@marevolley.nl . 
 
Bereikbaarheid: 
Het secretariaat, de ledenadministratie en de  penningmeester zijn bereikbaar via bestuur@marevolley.nl  
Overige informatie is te vinden op www.marevolley.nl. 
 

Secretariaat: 
Roy Bruns 
Meester Lazonderstraat 29 
7591 VV  DENEKAMP 
06-10524832 
bestuur@marevolley.nl 
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