Velpse Voetbalvereniging Olympia
Opgericht 1901
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
www.vvo.nu
www.facebook/VVOVelp/

Postadres Secretariaat
Bob de Geus
Schaapsdrift Overbeek 9
6881 JN VELP
secretaris@vvo.nu

Aanmeldformulier
Achternaam

Voorletters

Roepnaam

man/vrouw

Adres

Huisnummer

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoon

Mobiel

Email

Legitimatiebewijs*

Laatste club/team

Lid tot

Meldt zich aan als**
Pupil
Junior
Senior
Zaal
30+/35+
Walking Football
*) verplicht voor personen van 18 jaar en ouder. Stuur een kopie van het legitimatiebewijs mee.
**) doorhalen wat niet van toepassing is

Niet spelend

Donateur

Lidmaatschapsvoorwaarden
Leden van VVO moeten zich houden aan de regels en zich actief inzetten voor de vereniging. Rechten en plichten staan
beschreven in de Statuten, de Gedragscode, het Tuchtreglement en Contributiebeleid alsmede het Huishoudelijk Reglement.
Alle reglementen zijn te raadplegen op de website www.vvo.nu.
Verenigingswerk
VVO is een vereniging die zonder vrijwilligers NIET kan bestaan. Actieve betrokkenheid van leden en ouders/verzorgers is een
voorwaarde om lid te kunnen worden. Leden (of ouders/verzorgers van jeugdleden t/m 14 jaar) dienen DRIE keer per JAAR,
DRIE uur verenigingswerk te doen, dus 9 uur totaal. U kunt kiezen uit verschillende werkzaamheden (zie hieronder). U dient
minimaal één activiteit aan te vinken.
£
£
£
£
£

Bardiensten
Activiteiten (organiseren toernooien, feestavonden, (jeugd) evenementen)
Onderhoud en schoonmaak
PR en communicatie/Sponsoring
Begeleiden/coachen jeugdteams

Wilt u in plaats van bovenstaand verenigingswerk liever trainer, scheidsrechter of commissie- lid worden, vermeld dan
hieronder de gewenste kaderfunctie. Wij nemen dan contact met u op.

Beroep, ervaring en advies
VVO kan deskundig advies goed gebruiken, bijvoorbeeld over bouwkundige zaken, werven sponsors, verzorgen clubcommunicatie, clubhuis, trainen en begeleiden van jeugdspelers. Voor dit soort advies doen wij graag een beroep op onze
leden of ouders van onze leden. Meld hieronder uw beroep of ervaringsgebied als u vrijblijvend wilt meedenken.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt ontvangen over één van onderstaande onderwerpen kruis dan het betreffende onderwerp aan:
£
£
£
£
£
£

Trainen of begeleiden jeugdelftal
Trainen/begeleiden seniorenelftal
Clubscheidsrechter (jeugd) wedstrijden
Lid worden commissie (bar, activiteiten, onderhoud, sponsoring, jeugd, financieel)
Sponsoring (kleding, elftal, reclamebord, advertenties)
Anders:

Akkoordverklaring
Hierbij verzoekt ondergetekende als lid van VVO te worden toegelaten. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot 1 juli en daarna
automatisch telkens voor 1 jaar verlengd, zolang niet tenminste 14 dagen voor 1 juli het lidmaatschap wordt opgezegd.
Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. De contributie en alle uit het lidmaatschap voortvloeiende verschuldigde bedragen
(waaronder eventuele door de KNVB opgelegde boetes en/of andere kosten) worden automatisch door VVO geïncasseerd.
Door ondertekening van dit aanmeldingformulier gaat u akkoord met alle regelingen die in dit formulier zijn genoemd en is
kennis genomen van de algemene voorwaarden, privacy statement en het huishoudelijk reglement. Voor personen jonger dan
18 jaar is schriftelijke toestemming van één van de ouders/verzorgers nodig, welke door ondertekening hieronder wordt
verleend.

Naam: (ouder/verzorger*): ____________________________________ * indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar

Datum: _____________________

Handtekening: _______________________________

Bijlage toevoegen:
£ Kopie legitimatiebewijs (voor personen van 14 jaar en ouder verplicht!)
£ Toestemmingsverklaring automatische incasso (verplicht!)
£ Overschrijvingsformulier*
£ Spelerspas*
£ Gelrepas*
* Indien van toepassing: meer info zie overschrijvingsprocedure: www.vvo.nu of ledenadministratie@vvo.nu
Inschrijfformulier inleveren:
VVO: Bob de Geus, Schaapsdrift Overbeek 9, 6881 JN VELP
Het lidmaatschap wordt verkregen na een besluit tot toelating door het bestuur van VVO.

Toestemmingsverklaring automatische incasso contributielidmaatschap of donateurschap
Bij VVO wordt de contributie uitsluitend per automatische incasso geïnd. Wij verzoeken u daarom onderstaand formulier in te
vullen en in te leveren samen met het aanmeldingsformulier. Zonder automatische incassotoestemming wordt de aanmelding
niet in behandeling genomen.
Contributie
De volgende contributiebedragen gelden voor het seizoen 2017-2018
£ Senioren
€ 271.00
£ Junioren
€ 218.50
£ Pupillen
€ 192.50
£ 30+/35+
€ 189.00
£ Zaal
€ 169,00 en € 116,-- i.c.m. veldvoetbal
£ Walking Football
€ 150,00 (incl. 40 koppen koffie)
£ 30+/35+ alleen trainen € 136.00
£ Niet spelend lid
€ 127.50
£ Donateurs
€ 50.00
Indien de ledenadministratie voor 1 november een kopie van het inschrijvingsbewijs van uw dagopleiding voor MBO/HBO/WO
heeft ontvangen geeft VVO een restitutie van € 45,- op de seniorencontributie, deze korting wordt dan op uw rekening
overgemaakt. Elk jaar dient zo’n kopie ingeleverd te worden. Gezinskorting van € 6,50 per 2e lid en verder, mits woonachtig op
hetzelfde adres. Bij inlevering van een kopie van de Gelrepas wordt contributie door St. Leergeld vergoed.
Akkoordverklaring automatische incasso
Hierbij geeft ondergetekende:
Naam / ouder/verzorger: __________________________________________
Naam kind: ______________________________________________________
Geboren: ________________________________________________________
IBAN bankrekeningnummer: _________________________________________
Toestemming aan de ledenadministrateur van VVO tot wederopzegging de contributie-, donatiegelden of andere uit het
lidmaatschap voortvloeiende verschuldigde bedragen af te schrijven van bovengenoemd rekeningnummer.
£ Afschrijving volledige contributie ineens rond 25 augustus
£ Afschrijving contributie in twee termijnen rond 25 augustus en rond 25 november
Naam: ouder/verzorger*: ____________________________________ *) indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar

Datum: ____________________

Handtekening: ______________________________

