Volleybalvereniging CIVITAS
Secretariaat Past Deckersstraat 4 5913 TT Venlo
077-3541133 (ledenadministratie)
077-3546735 (kantine sporthal)
info@civitasvenlo.nl
http://www.civitasvenlo.nl

AANMELDINGSFORMULIER
ACHTERNAAM
VOORNAAM
ADRES
POSTCODE
GEB.DATUM
E-MAIL

:_________________________________________________________
:______________________ VOORLETTERS : __________________
:_________________________________________________________
:____________ WOONPLAATS : _____________________________
:_____________________ TELEFOONNR: _____________________
:_________________________________________________________

meldt zich hiermede aan als lid van volleybalvereniging Civitas met ingang van:
1__________________(maand) __________(jaar) en wel bij:
 dames
 heren
 meisjes
 jongens
 circulatievolleybal
 recreanten dames
 recreanten heren
 recreanten mix Venlo
 recreanten mix Tegelen
 Ik neem deel aan de competitie
 Ik heb al eerder competitie gespeeld en wel bij vereniging_____________________ Mijn Nevoboregistratienummer is _____________________ (s.v.p. invullen indien bekend)
Wat vormde de aanleiding voor jouw aanmelding?
 info van lid Civitas  reclame/media  (gemeentelijke) activiteit  infoboekje/clubblad Civitas  anders _________
Welk vrijwilligerswerk zou je willen verrichten bij Civitas?
 kantinemedewerker
 trainer/coach
 sponsorcommissie

 public relations

 bestuur

 s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

De verschuldigde contributie wordt in principe geïnd via automatische incasso.
MACHTIGING
Ondergetekende, houder van: bankrekening IBAN code__________________________
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging Civitas, Postbus 600, 5900 AM Venlo, om van
zijn / haar rekening 2 x per jaar bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie van:
 _________________________(achternaam)  _____________________(voornaam)
Het is ondergetekende bekend dat bij niet akkoord van de afschrijving hij / zij een verzoek tot terugbetaling van de
afschrijving tot zijn / haar bank en de ledenadministratie van Civitas moet richten, binnen een maand na afschrijving.
Contributie blijft verschuldigd voor het lopende half jaar, ook indien men zich eerder afmeldt dan 1 januari of 1
juli van het desbetreffende jaar.
Venlo, d.d.: __________________

Naam: ____________________ Voorletters: _________
Adres: _______________________________________
Postcode: __________Woonplaats _________________

Handtekening:

Dit ondertekende formulier s.v.p. zenden naar:

Volleybalvereniging Civitas, t.a.v. ledenadministratie,
Via email (bij voorkeur) info@civitasvenlo.nl
Per post: Past Deckersstraat 4 5913 TT Venlo
óf deponeren in het postvak “ledenadministratie” in de kantine van de Ruben Kogeldans Sporthal.
Civitas publiceert actie/teamfoto’s op haar site. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie kunt u dit melden via info@civitasvenlo.nl

