INSCHRIJFFORMULIER
Seizoen 2015/2016

Heb je zin gekregen om te gaan volleyballen? Dan is meetrainen/lid worden van Rovoc
een goede keuze! Je mag bij ons altijd 3 keer gratis meetrainen, zonder enige verplichting,
om te kijken of deze sport bij je past. Volleybal kun je niet vroeg genoeg leren; daarom
kun je bij ons al volleyballen vanaf 6 jaar.
Wanneer je benieuwd bent hoe alles in zijn werk gaat bij een training, neem dan contact
op met de jeugdcommissie (leeftijdscategorie 6 t/m 18 jaar) of de technische commissie
(vanaf 18 jaar).
Jeugdcommissie:
Hanny de Groot

050 – 50 169 15

jeugdcie@rovoc.nl

06 - 21 66 38 83

tc@rovoc.nl

Technische commissie:
Tanja Geutskens

Afhankelijk van je wensen (recreatief/competitie), je leeftijd en het evt. spelniveau, zal de
bovenstaande commissie besluiten met welk team je kunt meetrainen. Daarbij is altijd
overleg met de trainer van het desbetreffende team. Er wordt getraind op de
maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond in sporthal De Hullen aan de
Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden.
De aanmelding is alleen geldig als het formulier is ondertekend en is ingeleverd bij de
ledenadministatie, bereikbaar (bijvoorkeur digitaal) via ledenadministratie@rovoc.nl of
afgeven op het adres Rusthoven 32. Pas na de registratie van het aanmeldingsformulier
bij de Nevobo kun je ook meedoen met officiële competitiewedstrijden.

Aanmelding nieuw lid
(Inleveren bij de ledenadministratie, bij voorkeur digitaal via
ledenadministratie@rovoc.nl of afgeven op het adres Rusthoven 32)
Achternaam

…………………………………………….……..………..……..

Voorletters

………………………………….. Roepnaam ..………….…..M/V

Adres

……………………………………..……………………..……….

Postcode

…………………………………..Woonplaats ..………...……….

Tel. nr.

……………..………………..… Mobiel nr. …….. ..….….………

E-mail

…………………………………………….……………….…….

Geboortedatum ………………………………..………………………………
.
Lid per
…………………………………..……………………………..
Competitie spelen *

JA/NEE

Eerder nevobo-lid geweest

JA/NEE

Zo, ja lidmaatschapsnummer

………….……………………….

Verwacht team

…………….……………………

* Als je ook competitie gaat spelen moet je een pasfoto inleveren bij de ledenadministratie. Dit hoeft niet een officiële pasfoto te zijn, een gewone foto waar je
gezicht goed zichtbaar op staat is ook voldoende.
Handtekening

Datum ………………………..……

………………………………………..…………………………

(indien minderjarig handtekening ouder/voogd)
In te vullen door de ledenadministratie: L-nr: …………………… / G-nr:………………

Doorlopende Machtiging / SEPA
Door ondertekening van onderstaand formulier geeft u toestemming aan
volleybalvereniging Rovoc doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributiebetaling en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van volleybalvereniging Rovoc.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden
Rekeningnummer (IBAN) ………………………..…………………………….
Naam Rekeninghouder …………………………..……………………….…….
Adres Rekeninghouder …………………………..……………………………..
Postcode

………………………... Woonplaats ……...…………...……….

Land

…………………………………………………………………..

Datum

……………………..……………………………………………

Handtekening rekeninghouder …………………………………………………
Als u de machtiging ondertekent wordt de contributie in drie termijnen afgeschreven
van uw rekening: september, december en maart. Daarnaast geldt er bij het afgeven
van deze machtiging een jaarlijkse korting van € 5,00 op de verenigingsbijdrage.

Voor welke andere vrijwilligerstaken kunnen wij je benaderen?
Contributie 2015-2016 (per jaar)
Senioren:
Verenigingsbijdrage
Extra training
Nevobo bijdrage

€ 145,00
€ 50,00
€ 82,50

shirtbijdrage

€ 15,00

ABC Jeugd:
Verenigingsbijdrage
Extra training
Nevobo bijdrage

€ 130,00
€ 25,00
€ 57,50

shirtbijdrage

€ 10,00

CMV jeugd:
Verenigingsbijdrage
Extra training
Nevobo bijdrage

€ 95,00
€ 25,00
€ 42,50

Inschrijfgeld

€











Trainer seniorenteam
Trainer jeugdteam
Coaching jeugdteam
Functie in jeugdcommissie
Functie in de technische commissie
Functie in het bestuur
Regioscheidsrechter
Onderhoud website
Redacteur voor het schrijven van teksten voor communicatiedoeleinden (de
krant, website e.d.)
 Wedstrijdleiding CMV-wedstrijden op zaterdagochtend
 anders, zoals ……………………………………………………………
Hoe ben je bij Rovoc terechtgekomen:

shirtbijdrage € 10,00

5,00 (éénmalig)

Je wordt lid voor het gehele seizoen of het nog resterende deel ervan. Tussentijds
opzeggen is niet mogelijk (alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en dit ter beoordeling
van het bestuur). Opzeggen kan alleen schriftelijk en moet uiterlijk op 15 juni van het
betreffende seizoen bij de ledenadministratie ontvangen zijn.
Vrijwilligerstaken
Van leden (junioren en senioren) die ook competitie gaan spelen wordt verwacht dat
zij zich beschikbaar stellen voor vrijwilligerstaken. Deze teams fluiten per toerbeurt bij
thuiswedstrijden en draaien met elkaar per toerbeurt de wedstrijdleiding. De taken
worden gelijkmatig over de teams verdeeld.
Van ouders/verzorgers van een jeugdlid wordt verwacht dat deze zich ook bij
toerbeurt beschikbaar stellen om te rijden naar uitwedstrijden.






via vrienden / kennissen
via Scholier en Sport
via website
anders, nl. ……………………………………………………………….

Statuten / Huishoudelijk reglement
Een lid van Rovoc dient zich te houden aan alle bepalingen van de statuten en het
huishoudelijk reglement. De statuten en het huishoudelijk reglement staat op de
vermeld op de website onder de button ‘downloads’ en is ook op te vragen bij de
secretaris via het mailadres secretaris@rovoc.nl

