Aanmeldingsformulier Vios/Kolham seizoen 2021-22
Naam :_______________________________
Adres :_______________________________
Postcode :______________________________

Al eerder Nevobo-competitie gespeeld?:
ja
0 – (Spelerskaart aanleveren)
Nevobonummer:
Vorige vereniging:
nee 0 – (Digitale pasfoto laten maken)
Nieuw lid?
ja 0
nee 0 (overschrijving andere vereniging)

Woonplaats : __________________________
Geslacht:

Geboortedatum: _ _ /_ _ / _ _ _ _
Telefoon : ___________________

0 man

E-mail: _____________________

Opzegging dient minimaal 1 week
voor het verstrijken van de
_ _ / _ _ / _ _ _ _
contributie periode.
1e periode
sept.
okt.
nov.
2e periode
dec.
jan.
febr.
3e periode
mrt.
april
mei
Deelnemen aan comtetitie wedstrijden IBAN:
Van de Nevobo?
ja 0
t.n.v.
nee 0

/ 0 vrouw

Roepnaam: ____________________

Datum ingang lidmaatschap:

Handtekening:

Handtekening ouder:

Recreatie Kolham:

ja 0

nee

0

Correspondentieadres:
Slochtermeenteweg 22
9621CP Slochteren
Aanmeldingsformulier kan digitaal
verstuurd worden aan:
ledenadministratie@vioskolham.nl

(bij minderjarigen)
* Hierlangs afknippen en onderstaand strookje kunt u bewaren voor de contributie gegevens
--------------------------------------------------------------------------------Bestuur volleybalvereniging VIOS Kolham (voor meer info over VIOS Kolham zie www.vioskolham.nl )
Voorzitter

Erik Haverkamp

Ruitenweg 15

9619PL

Slochteren

tel. 06 53 79 83 76

(Wedstrijd)Secretaris

Joanne Bijlholt

Hoofdweg 12

9621 AG

Slochteren

tel. 06 24 31 35 45

Penningmeester

Jarno Heidmeijer

Slochtermeenteweg 22 9621 CP

Slochteren

tel. 06 20 83 97 56

* Verenigingscontributie loopt over een
geheel seizoen – betaling geschied in 2
periodes (u ontvangt een factuur)

1e periode
2e periode
3e periode

sept. okt.
dec. jan.
mrt. april

nov.
feb.
mei

* Verenigingscontributie Nevobo-competitie
spelende seniorleden en jeugdleden
per periode
Hoofdklasse + hoger
1e t/m 4e regioklasse
1 keer trainen per week
2 keer trainen per week
Jeugd 15 t/m 17 jaar
Jeugd 14 jaar en jonger

* Nevobocontributie – senioren (= incl. teamgeld)

Betaling éénmalig bedrag per seizoen in 1e contributieperiode

2e regioklasse en hoger
3e en 4e regioklasse



- €. 66,=
- €. 60,=

- €. 64,= ( x 3)

* Verenigingscontributie
Recreatieleden Kolham per periode

Kolham

- €. 25,= ( x 3)

- €. 56,= ( x 3)
- €. 64,= ( x 3)
- €.41.5 ,= ( x 3)
- €.33,5,= ( x 3)

* Nevobocontributie – jeugd (= incl. teamgeld)

Betaling éénmalig bedrag per seizoen in 1e contributieperiode

Jeugd 15 t/m 18 jaar (A/B)
Jeugd 14 jaar en jonger (C/D/E)

Vastgesteld op de VIOS jaarvergaderingen - Contributiebedragen (29-10-2019)

- €. 33,50,=
- €. 27.50,=

Gegevensverwerking op Website, Facebook en Instagram
De informatie die Volleybalvereniging Vios/Kolham op de website vermeldt zijn bedoeld als informatievoorziening voor
nieuwe leden, huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden.
We informeren over de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze trainingstijden, onze huisvestiging,
evenementen van binnen
en buiten de vereniging, wedstrijden en wedstrijdverslagen en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.
Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal gaande is in
de vereniging.
Wij informeren middels de volgende kanalen:
- Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.
- Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan evenementen, activiteiten
en wedstrijden .
- Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Hierbij
valt te de nken
aan bv. het sinterklaasfeest, jeugdweekend, avondvierdaagse etc.
- Informatie vanuit commissies en bestuur.
- Informatie aangeleverd via de Nevobo.
- Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten, waar de vereniging aan mee doet. Hierbij valt vooral te
denken aan
evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnen halen, zoals supermarkt acties en/of andere acties
waaronder
toernooien.
- Via onze nieuwsbrief.
- Onze jaarlijkse ledenvergadering.
- Via sociaal media zoals Facebook en Instagram.
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