
 AANMELDINGSFORMULIER 2016 -2017 

 
Welkom bij volleybalvereniging Mintonette. Lees dit aanmeldingsformulier zorgvuldig door, vul alles zo volledig 

mogelijk in en lever dit formulier dan in bij de ledenadministratie van de vereniging: ledenadmin@mintonette.nl of: 

 
Patricia Wansink • Mossinkserf 13 • 7451 XD  Holten •  0548-365464 

 
Contributiegelden over het seizoen 2015-2016 

Senioren € 177,50 Jeugd B € 117,50 

Recreanten € 110,- Jeugd C € 112,50 

Jeugd A € 122,50 CMV €   92,50 

 
 aanmelding geschiedt per seizoen en je bent dan ook voor het gehele seizoen contributie verschuldigd 

 de hoogte van de contributie wordt definitief vastgesteld in de ALV (oktober), houd daarom bij inschrijving vóór 
deze periode rekening met een eventuele verhoging 

 de contributie voor de jeugd wordt in 1 keer via incasso afgeschreven, senioren in twee keer. 
 de clubkleding (voor competitiespelers) wordt door leden zelf aangeschaft, contact: clubkleding@mintonette.nl 
 afmelding dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie (ledenadmin@mintonette.nl), vóór 1 juli 

 
Persoonsgegevens 

Achternaam  

Voornaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Telefoon  Geboortedatum  

E-mail  

 
Teamindeling 

Geef aan, in overleg met de trainer, in welk team je wilt gaan spelen. De technische commissie bepaalt de 
definitieve plaatsing! 

 

Automatische incasso 

Machtiging Hierbij machtig ik de penningmeester van volleybalvereniging Mintonette het contributiebedrag 

van onderstaand IBAN nummer in 2 delen af te schrijven (voor jeugdleden in 1x). De 
afschrijvingen worden in de maanden oktober en maart verricht. 

IBAN nummer  Ten name van  

 
Activiteiten  

Geef hieronder aan of je bereid bent één of meerdere werkzaamheden te willen verrichten voor de vereniging: 

 
deelname in 

bestuur 
 

deelname in 

technische commissie 
 

helpen / organiseren 

jeugdactiviteiten 
 

helpen / organiseren 

t.b.v. clubkas 

 
deelname in 

toernooicommissie 
 

Deelname 

sponsorcommissie 
 

wedstrijden fluiten 

(wel / geen* diploma) 
 

trainen / coachen* 

van een team 

* doorhalen wat van toepassing is 

 
Ondertekening  

Laat, indien je jonger bent dan 18 jaar, ondertekenen door ouder of verzorger! 

Datum 
 

 Handtekening 
 

 

Competitie 
 

CMV (mini) 
competitie 

 
jeugd 
competitie 

 
dames / heren 
competitie 

 
dames / heren 
recreanten 

 
Alleen trainen 

Team 

  


