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Aanmeldingsformulier 
 

 
Voornaam/Achternaam:   

Adres:   

  Postcode/Woonplaats  

Telefoon 1:  Telefoon 2: 

E-mail:  

Geboortedatum:  
 

 Ik ga competitie spelen bij team: __________________________________________________ 

 Ik neem deel aan de training (en speel geen competitie) 

 Ik meld mij aan als recreant en speel  wel /  geen competitie (Recreanten spelen in gemengde  
teams en kunnen deelnemen aan een recreantencompetitie. Bij deelname wordt men tevens lid van de NeVoBo.) 
 

1. Ik neem op eigen risico deel aan de sportactiviteiten van de vereniging en ik ben zelf verantwoordelijk voor 
schade toegebracht aan andermans eigendommen. 

2. Als jeugdspeler zorgen mijn ouders voor vervoer tijdens uitwedstrijden volgens een tevoren bekend  
schema (Bij het niet nakoming hiervan kunnen sancties worden opgelegd). 

3. Ik stem er in toe dat ik benaderd word door de vereniging voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak. 
 
Let op! Als je competitie speelt is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een door 
de NeVoBo uitgeven spelerskaart. Hiervoor dien je een pasfoto in te leveren bij, of op 
te sturen naar, de ledenadministratie (ledenadmininistratie@libero99.nl). De 
ledenadministratie zorgt verder voor de aanvraag. 
 
 
Als je al eerder lid bent geweest van een volleybalvereniging, graag ook dit gedeelte invullen: 

 
Vereniging:  Regio:  

NeVoBo nummer:    
Uitschrijfdatum:    

 
 

De Verenigingscontributie wordt maandelijks vooraf via automatische incasso geïnd, hiervoor dient 
bijgaande machtiging te worden ondertekend. De bondscontributie wordt éénmaal per jaar geïnd (voor 
de actuele contributie/tarieven: zie de website www.libero99.nl). Dit formulier, tezamen met de 
doorlopende machtiging, voorzien van handtekening toesturen naar de ledenadministratie 
(ledenadministratie@libero99.nl). 
 
 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

  

 M  /   V 
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Doorlopende machtiging 
 
Ondergetekende 

 

Naam lid:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Geboortedatum:  

 
 

Incassant  

Naam: Volleybalvereniging Libero’99 

Postbus: 300 

Postcode en plaats: 8250 AH  Dronten 

 
 

Betalingsgegevens  

Betaling inzake: verenigingscontributie, bondscontributie en inschrijfgeld 

Incassering: 
Verenigingscontributie                                               per maand 
Bondscontributie                                              eenmaal per jaar 
Inschrijfgeld                                                  nieuw lid éénmalig 

 
  

Bankgegevens ondertekende*    

   Rekeningnummer (IBAN):  

   Naam en adres rekeninghouder:  

   Woonplaats rekeninghouder:  

 

Ondertekening*  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende 
bedragen af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende. Als ondergetekende het niet eens is met 
de afschrijving heeft hij 8 weken de tijd om zijn bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
 
Datum:       Handtekening*: 
 
 
 
 
*Fysieke handtekening plaatsen. Als de speler jonger is dan 18 jaar, dient één van de ouders deze 
machtiging te ondertekenen. 
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