Volleybalvereniging Tjoba
Incassant-ID: NL87ZZZ400453930001

Inschrijfformulier seniorenvolleybal
SVP invullen met duidelijke geschreven letters
Naam
Voornaam
Adres
Postcode

Woonplaats:

Telefoonnummer

Mobiel:

Geboortedatum

Leeftijd

Geslacht:

M /

V

E-mail adres
Wenst voor het lopende seizoen lid te worden van de volleybalvereniging Tjoba.
Zonder opzegging voor 1 mei wordt het lidmaatschap automatisch steeds voor het nieuwe seizoen verlengd.
Eerder gevolleybald J / N zo ja bij………………………………. indien bekend: Nevobo nr: ……………….…
Handtekening
Datum

Vrijwilligers werk
Ambities
Scheidrechter

Trainer

Coachen

Scheidsrechter CMV of ABC jeugd

Team begeleiding

Bestuurslid

ander commissie lid …….

Neem contact met mij op om hierover te praten

Naast het vrijwilligerswerk zijn er “verplichte“ taken die per team uitgevoerd moeten worden om competitie te
mogen en kunnen spelen. Voor meer gegevens verwijzen wij naar www.tjoba.nl

Invullen door Trainer
Naam Trainer
Trainingsgroep
Competitie spelen? Zo ja, welk team

Invullen door TC
Nieuw lid gaat spelen in:
Naam en paraaf TC-lid voor akkoord

Payroll Professionals Tjoba is lid van de Nevobo en alle senioren die Nevobo competitie
spelen worden na het inschrijven bij Payroll Professionals Tjoba aangemeld bij de Nevobo.
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Volleybalvereniging Tjoba
Incassant-ID: NL87ZZZ400453930001

Doorlopende machtiging SEPA automatische incasso

Duidelijk invullen in blokletters s.v.p.

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan volleybalvereniging Tjoba om van zijn/haar hieronder genoemde IBAN
bankrekeningnummer bedragen af te schijven:
-

6 maal per jaar contributie
(Zie website www.tjoba.nl voor de actuele contributies)
(juni, augustus, oktober, december, februari en april)

-

per seizoen/per gezin de bijdrage voor Grote Club Actie loten)
(deze wordt in oktober geïnd a € 6,--)

Let op!
Zonder opzegging voor 1 mei wordt het lidmaatschap automatisch steeds voor het volledig nieuwe seizoen
verlengd en is betaling van contributie over het gehele seizoen verplicht. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden via een brief naar de verenigingspostbus of per e-mail naar info@tjoba.nl .

Adres
Postcode

Woonplaats:

Telefoonnummer
IBAN
Bankrekeningnummer
Ten name van
Handtekening

Datum

Naam lid

-

Lever dit formulier in bij de trainer
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de technische commissie:
Email: tc@tjoba.nl
Bezoek regelmatig www.tjoba.nl

Bezoek regelmatig de website van Payroll Professionals Tjoba
voor het laatste nieuws!!!
Dit formulier kan ook gedownload worden via de website
Wedstrijd kleding Volleybal
Voor de (recreanten) competitiespelers is het verplicht, dat het team bij de wedstrijden UNIFORM GEKLEED is. Dit
betekent, dat in de “Tjoba-kleuren”, donkerblauwe broek en rood shirt gespeeld moet worden. Deze kleding wordt
beschikbaar gesteld door de vereniging.
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