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AANMELDINGSFORMULIER 

 
 

(Vult u ook de achterkant van dit formulier in!!) 
 

 
 

 

 
Naam: _____________________________________________________ 

 
Voornaam: ________________________________ M*  / V * 

 
Adres: _________________________________________________________ 
 

Postcode: ________________ Woonplaats: __________________________ 
 

Tel. Nummer: __________________________ Geboortedatum: ___________ 
 
Mobiel Nummer: ________________________ 

 
Emailadres lid/ouder: ________________@_______________ (wij versturen geen Spammail) 

 
Emailadres kind:  _________________@________________ 
 

 
meldt zich aan als lid van Volleybalvereniging: “E.G.V.V. de Meteoor” te Gorinchem 
 

 
DATUM ___________________ HANDTEKENING LID /OUDER___________________ 
 

Wij vinden persoonlijk contact met de ouders heel belangrijk en daarom vragen wij u 

het inschrijfformulier samen met uw kind in te leveren bij de trainer/ster. 

  
Het seizoen loopt van 1 september t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap kan vóór 30 april. 

Afmeldingen dienen schriftelijk (via e-mail) aan de ledenadministratie te worden gestuurd: 
ledenadministratie@de-meteoor.nl vóór 30 april zodat wij rekening kunnen houden met de teamindeling 
voor volgend seizoen.  

 
INCASSOMACHTIGING LIDMAATSCHAPSGELDEN, BONDSCONTRIBUTIE E.D. 

Banknummer De Meteoor: NL67RABO 0149209002 
Ondergetekende verleent hierbij volmacht aan de EGVV De Meteoor de door hem/haar 
verschuldigde gelden (contributies e.d.) te incasseren van de onderstaande rekening 

 
Iban(Post)bankrekening: _______________________________ 

 
Handtekening van de rekeninghouder: _____________________________________ 
 

Het jaarlijkse bedrag wordt in 2x geïncasseerd, september en januari. 

niet invullen 
Gezien secretaris _______d.d. ______ penningmeester: ______d.d.______ 

 
Contr.adm. ______________  NEVOBO lidnr  _______________ startgroep________ 



CV MO 09-2014  

VRAGENFORMULIER 
 

 

 

Om alle activiteiten binnen de vereniging goed te laten verlopen, hebben wij u als 

leden/ouders hard nodig. Daarom verzoeken wij u om de onderstaande vragen in te 
vullen. 
 

 Zijn er misschien bij voorbaat al taken die u wellicht voor de vereniging zou willen 
verrichten. 

Zo ja, naar welke activiteit gaat uw interesse uit? 
 

Bestuurlijke functie            
 

Commissiewerk         
b.v. feesten, toernooien, sponsoracties, of iets anders 
 

Trainingsactiviteiten      
In bezit van trainersdiploma     ja / nee 
 

Coach van een team        
 

Scheidsrechter       
In bezit van licentie     ja / nee 

 
 

 
 Hebt u interesse en/of mogelijkheden, vanuit uw kennis of beroep, om de 

vereniging te adviseren op een bepaald terrein?  

Als u er geen bezwaar tegen hebt, zou u dan in dat kader uw beroep (en/of dat 
van uw partner) willen vermelden?   

  
 
 

 

 
 Zijn er met betrekking tot uw kind nog speciale dingen die voor de 

jeugdcommissie/trainer/ster goed zijn om te weten.  

Zijn er b.v. medische of andere problemen waarmee wij rekening kunnen houden?  
 

 
 

 

 


