
Vriezer Volleybalvereniging SURF 
Ledenadministratie: Arent Boonstra 
Volmachten 11 
9481 HR Vries 
Tel. 0592-545293/06-11867189 
E: boonstrasurf@gmail.com  

 
AANMELDINGSFORMULIER 
 
 
Ondergetekende: 
Achternaam:  M / V Aanmeldingsdatum: 

Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum: 

Adres: Postcode en woonplaats: 
 
 

E-mail adres: 
 

Telefoonnummer: 
Privé: 
Mobiel:  

 
meldt zich aan als:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met deze aanmelding ga je, met ingang van bovengenoemde datum, akkoord met de bepalingen van de 
vereniging zoals die zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per e-mail aan het eind van het verenigingsjaar bij de 
ledenadministratie dus voor 1 juli – conform art.4, lid 3 van de Statuten. 
 
De aanmelding van een jeugdlid moet door een ouder, verzorger of voogd worden ondertekend. 
 
 
Akkoord ouder/voogd/verzorger,     Handtekening: 
 
  

  jaarcontributie  termijnbedrag 
O   jeugdlid – tot 12 jaar  € 172,50 € 57,50 
O   jeugdlid – van 12 tot 18 jaar  € 223,50  € 74,50 
O   seniorenlid – vanaf 18 jaar, wedstrijd   € 271,50 € 90,50 
O   seniorenlid – vanaf 18 jaar, recreatief  € 204,00 € 68,00 
 
- Bij aanmelding als wedstrijdspeler moet een digitale pasfoto worden aangeleverd: informatie volgt  
  na aanmelding. 
- Aanschaf van wedstrijdkleding gaat via de kledingcoördinator (zie website);  
  kosten ca. € 60,-. Aanschaf kleding geldt niet voor jeudleden tot 12 jaar. 
- De jaarcontributie is van toepassing voor het seizoen 2022 – 2023 en wordt in 3 termijnen, in oktober,    
  februari en april, geïncasseerd.  
- Door ondertekening ga je akkoord dat een (team)foto met naam wordt opgenomen op de website van  
  de vereniging www.surfvries.nl.  



Vriezer Volleybalvereniging SURF 
Penningmeester: Emile W. Dres 
E: info@emilewdres.nl  

 
 
 
DOORLOPENDE MACHTIGING 
 
 
 
 
 
Ondergetekende: 
Naam en voorletters  

Ouder / Verzorger van  

Adres  

Postcode en plaats  

E-mailadres  

IBAN  

 
verleent hierbij de Vriezer Volleybalvereniging SURF toestemming om per seizoen drie incasso-opdrachten naar 
mijn bank te sturen om een bedrag van mijn IBAN rekeningnr. af te schrijven wegens verschuldigde contributie. 
 
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken. 
Neem hiervoor contact op met je bank en vraag naar de voorwaarden.  
 
 
Datum:       Handtekening: 
 
 


