AANMELDINGSFORMULIER
voor het lidmaatschap van
Volleybalvereniging AMVJ-Martinus Amstelveen

Postbus 737
1180 AS Amstelveen

ledenadministratie@vvamstelveen.nl

□ Man / □ Vrouw

Achternaam:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail lid:
E-mail ouder:
E-mail ouder 2:

Voorletters:
Geboorteplaats:

Telefoon lid:
Telefoon ouder:
Telefoon ouder 2:

Bovenvermeld persoon wenst lid te worden van Volleybalvereniging AMVJ Martinus Amstelveen.

In te vullen indien eerder is gevolleybald:
Naam laatste vereniging:
Jaartal laatste competitie seizoen:
Klasse laatste competitie seizoen:
Relatie nummer Nevobo:

Aankruisen wat gewenst is:
Ik wens competitie spelend lid of trainend lid te worden, indien er plaats is in een van de teams. De
technische commissie en/of trainer bepaalt of een lid competitie kan spelen en welk team passend is.
Ik wens recreanten lid met een maandelijkse recreantencompetitie te worden.
Ik wens recreanten lid te worden en alleen te trainen.
Ik wens ondersteunend lid te worden en alleen vrijwilligerstaken op mij te nemen.

Ik ben bekend en ga akkoord met alle volgende punten:
Elk competitie spelend lid* van 16 jaar en ouder dient de spelregeltoets te halen en is in overleg met
zijn/haar teamgenoten verplicht als scheidsrechter te functioneren bij wedstrijden in een lagere klasse.
Elk lid* draagt bij aan een plezierige volleybalomgeving.
Elk lid* zal de contributieverplichting tijdig nakomen.
Elk lid* committeert zich aan vrijwilligerstaken, voorkeuren op de volgende pagina.
Door het tekenen van dit aanmeldingsformulier, verklaart men zich akkoord met het huishoudelijke
reglement en privacyreglement, te lezen op www.vvamstelveen.nl bij ‘clubinfo’.
Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar gaat schriftelijk per email naar
ledenadministratie@vvamstelveen.nl vóór 1 juli voorafgaand het nieuwe seizoen.
Pasfoto
Als bijlage mailen
naar de
ledenadministratie

Datum:
Handtekening (evt. Ouder / Verzorger onder 18 jaar):

* = Voor leden jonger dan 16 jaar, die verplichtingen niet na kunnen komen worden deze van de ouders verwacht
Het elektronisch ingevulde formulier printen, indien nodig invullen , ondertekenen, (eventueel scannen) en sturen naar
ledenadministratie@vvamstelveen.nl of sturen naar de postbus (zie boven).

AANMELDINGSFORMULIER
voor het lidmaatschap van
Volleybalvereniging AMVJ-Martinus Amstelveen

Postbus 737
1180 AS Amstelveen

ledenadministratie@vvamstelveen.nl

Verzoek om extra informatie: als vereniging willen we graag kennis maken met onze leden en
onder 18 jaar de ouders van de leden.
Naam:
Beroep:
Bedrijf:

Wij hebben een vereniging van ruim 200 spelende leden die wij willen ondersteunen in hun
sport en in hun sociale leven. Sport verbroedert, levert nieuwe vrienden op enz. Om dit zo goed
mogelijk te ondersteunen heeft de vereniging vrijwilligers nodig om bij alle activiteiten te
ondersteunen. Graag verzoeken wij leden, of de ouders van leden, hieronder aan te geven hoe ze
onze vereniging willen ondersteunen door minimaal één vakje aan te vinken
Scheidsrechter
Bestuurslid
Redactie Nieuwsbrief
Materiaal beheer
Organisatie jeugdkamp
Trainer of coach van jeugd
Sponsorcommissie
Sponsor zijn voor de club
Donateur zijn voor de club

Evenementencommissie
Lid van de Technische Commissie
Lid van de Jeugd Commissie
Website beheer
Bardienst
Trainer of coach van senioren
Organisator Mini van de Week
Zaaldienst
Anders, namelijk:

Heeft u mogelijk nog contacten welke de vereniging kunnen ondersteunen:

