Naam

Tel.nr.

Functie

Monique Molenaar

381058

Voorzitter

Katrien Slot

851750

Secretaris

Albert Rink

0613527550
0611256686

Penningmeester

Combi-aerobics
Gymnastiek volw
Sportfit 55+
Volleybal

Alg. bestuurslid

Gymnastiek jeugd

380217

Alg. bestuurslid

Badminton

Erwin Groenink
Bart Kisjes

Contactpersoon

AANMELDINGS–

Belangrijke adressen:
e-mail: bestuur@svvledder.nl (voorzitter, secretaris, penningmeester)
Informatie over de sportvereniging kunt U ook vinden op:
www.svvledder.nl
www.despronk.nl

FORMULIER

Voornaam
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode, woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Aanmeldingsdatum

:
:
:
:
:
:
: man/vrouw
:
:

Soort sport

O badminton jeugd
O turnen selectie
O badminton volw.
O dansen
O combi-aerobics
O sportfit 55+
O kleutergym
O volleybal comp.
O turnen jeugd
O volleybal recr.
O springploeg
O Hij/zij is al lid van SV Vledder, zodat dit de tweede tak van sport wordt.
O Hij/zij is jonger dan 18 en één of meer gezinsleden is/zijn al lid van SV Vledder
O Hij/zij is bekend met de voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap van
de Sportvereniging Vledder .
* Als lid geeft men wel/ niet toestemming voor het publiceren van gegevens/ foto’s
en films op de website en social media van SV Vledder

MACHTIGING voor INCASSO
Ondergetekende: Naam en voorletter(s):
Woonplaats
:
Houd(st)er van IBAN bankrekeningnummer:. ……………………………….
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SPORTVERENIGING VLEDDER om van
zijn/haar bankrek.nr. bedragen af te schrijven wegens contributie en bondscontributie.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling voor incasso.
Handtekening: …………………………………...

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving als lid van SPORTVERENIGING VLEDDER

Contributie seizoen 2020/2021
Soort sport

Per week

Badminton jeugd
1 uur
Badminton volw.
2 uur
Combi-aerobics
1 uur
Kleutergym
1 uur
Turnen jeugd
1 uur
Turnen + spring
2 uur
Turnen + selectie
2 uur
Turnen + spring + selectie 3 uur
Dansen jeugd
1 uur
Sportfit 55+
1 uur
Volleybal comp.
1,5 uur
Volleybal recr.
1,5 uur
-

Contributie
per inning
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
29,50
27,00
25,00
25,00
45,00
45,00
60,00
45,00
27,00
53,25
27,00

BondsContributie

€ 27,00*
€ 22,00*

€ 12,50*

Tweede tak van sport door dezelfde persoon: halve contributie (geldt voor de
laagste contributie)..
Korting bij meer leden uit hetzelfde gezin: vanaf het tweede gezinslid, mits
jonger dan 18 jaar, € 5,00 per jaar.
Contributie-inning uitsluitend via automatische incasso.
Door SV Vledder is voor alle leden een WA-verzekering afgesloten.

Voorwaarden
1.
2.
3.

4.

5.

De eerste twee lessen mag men vrijblijvend meedoen.
Voor aanmelding het formulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven aan
de sportleider of per mail aan bestuur@svvledder.nl
De contributie wordt geïnd in vier termijnen, nl. op 15/10, 15/12, 15/2, en 15/4
en is verschuldigd t/m het einde van het seizoen, ook al vindt de opzegging in
de loop van het seizoen plaats. Seizoen loopt van 1 sept. tm 31 aug.
Een jaarlijkse bondscontributie is verschuldigd voor enkele sporten (zie tabel
hierboven). Dit i.v.m competitie (volleybal), verzekering en muziekgebruik.
Inning hiervan in januari. Bedrag met * onder voorbehoud.
Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren bij de
penningmeester (z.o.z.) of bestuur@svvledder.nl . Bovendien dient dit
mondeling aan de sportleider te worden meegedeeld.

