
Persoonlijke Gegevens
Achternaam Straat

Voorletters Huisnummer

Roepnaam Postcode

Geboortedatum Woonplaats

Geslacht Telefoonnummer

Emailadres

Aanvullende informatie (indien van toepassing)

Bent u eerder lid geweest van een volleybalvereniging?   JA / NEE

Zo ja, welke vereniging? 

Heeft u in de Nevobo-competitie gespeeld? JA / NEE

Zo ja welke divisie/klasse?

Spelerskaartnummer

Lidmaatschap VV Havoc
Lidsoort:  Mini’s Team 

 Jeugd Training MA / DI / WO / DO / VR

 Senioren Tijdstip

 Recreatief (competitie JA/NEE) Per datum

Competitie
Alle mini-, jeugd- en seniorenteams doen mee aan de Nevobo-volleybalcompetitie. Recreanten kunnen hiervoor 
kiezen. Dat betekent automatisch dat deze leden ook aan de Nevobo contributie verschuldigd zijn. Graag ontvangt de 
ledenadministratie een digitale pasfoto t.b.v. de spelerspas via: ledenadministratie@vvhavoc.nl. Het dient een actuele, 
goed lijkende pasfoto te zijn, van voren genomen en in kleur. Bestandstype JPEG, resolutie 600 x 800 pixels, verhou-
ding 3 x 4.

Contributie
De contributie wordt geïnd per incasso in 6 termijnen. Het volleybalseizoen loopt van 1 mei tot en met 30 april het 
daarop volgende jaar. Competitie spelende leden betalen jaarlijks een kleding bijdrage van € 11,-. Dit bedrag wordt na 
aanmelding automatisch per incasso geïnd.

Aanmeldingsformulier VV Havoc

Email adres ouders
(voor leden onder de 18 jaar)



Iban
De ledenadministratie van VV Havoc is reeds overgezet naar IBAN, de internationale notering van uw bankrekening-
nummer. Alle bankoverschrijvingen in Europa worden per 1 februari 2014 volgens IBAN verricht. Wij vragen u dan ook 
op het formulier hieronder, uw IBAN in te vullen in het daarvoor bestemde veld. U kunt uw IBAN terugvinden op het 
rekeningoverzicht van uw bank.

Door het invullen van onderstaande strook machtigt u VV Havoc om de contributie automatisch te innen. 

(Zonder machtiging is het niet mogelijk om lid te worden)

IBAN Bank/Giro:     Bankrekening  

Ten name van        Girorekening 

 Verleent hierbij tot wederopzegging 

machtiging aan de volleybalvereniging Havoc om van zijn/haar bank- of girorekening de betreffende contributie 

te innen. 

     

Datum     

Plaats     

Handtekening: (indien minderjarig door ouder of voogd)     
     
     
Naam      

Vrijwilligerswerk

Om de vereniging draaiende te houden heeft ieder lid of ouder van een jeugdlid de verplichting om een vrijwilli-
gerstaak op zich te nemen. Hieronder kunt u aangeven waar uw interesse ligt.
 Bestuursfunctie  Technische Commissie   Beheersteam Bouwmeester
 Oud papier ophalen  Trainer   Coach
 Scheidsrechter  Scheidsrechter coördinator   BHV er
 Sponsorcommissie  Diverse voorkomende werkzaamheden

In de Havoice en op de website staan alle functies die nodig zijn binnen de vereniging en vele handen maken 
licht werk. Mocht u elders een vrijwilligerstaak hebben geeft u dat aan op dit formulier. Het bestuur van vv Havoc 
zal hier dan rekening mee houden.

Mocht u desondanks geen vrijwilligers werk willen doen, dan zien wij ons genoodzaakt om u daarvoor een be-
drag van € 25,-- in rekening te brengen aan het einde van het seizoen. Door het formulier te ondertekenen gaat 
u akkoord met de voorwaarden.


