
 

Inschrijfformulier 2017-2018 

Volleybalvereniging Inschrijfformulier s.v.p. opsturen naar: 

 

 
 

 

Voornaam & achternaam  : ...............................................................……….......………………   M  /  V* 

 

Voorletters : …................................ Geboortedatum: ...........…………................................ 

 

Adres : ..................................................................................................…………......... . 

 

Postcode + Woonplaats : .............................................................................…………............................... 

 

Telefoonnummer : ............................................................................................................................ 

 

E-mailadres/ indien  

minderjarig e-mailadres ouders  : ............................................................................................................................ 

 

Wil je ook (NeVoBo) competitie gaan spelen? :                        ja  /  nee* 

Alleen indien je ook aan de NeVoBo-competitie willen deelnemen: s.v.p. pasfoto digitaal meesturen. 

 

Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden van volleybalvereniging SAS ’70 en zich te houden aan de 

bepalingen van het huishoudelijk reglement van de vereniging, te downloaden via: http://wqd.nl/q56w 

 

 

 

Datum: ......................................................... Handtekening: ……………………………………… 

*doorhalen wat niet van toepassing is. Indien minderjarig één der ouders of verzorgers. 

 

SAS '70 contributie - Seizoen 2017 / 2018 

Categorie Leeftijd Verenigings-

bijdrage 

Trainings- 

bijdrage 

Competitie- 

bijdrage 

Recreatie- 

competitie 

bijdrage 

Inschrijfgeld   

(alleen voor 

nieuwe leden) 

65+ lid vanaf 65 jaar € 15,00 € 127,50 € 130,50 € 49,50 €10,00 

Seniorenlid 18 t/m 64 jaar € 15,00 € 151,00 € 130,50 € 49,50 €10,00 

Jeugdlid 12 t/m 17 jaar € 15,00 € 101,00 € 98,50  €10,00 

CMV lid      t/m 11 jaar € 15,00 € 73,50 € 59,50  €10,00 

Ondersteunend lid  € 15,00     

 

De bovenstaande bedragen zijn vastgesteld voor het seizoen 2017-2018 en kunnen door de ledenvergadering of 

de NeVoBo worden aangepast. De trainingsbijdrage en competitiebijdrage zijn afhankelijk van de leeftijd op 1 

oktober van het seizoen. De (recreatie)competitiebijdrage is inclusief huur van het SAS ’70 competitie tenue. 

 

Voor nieuwe leden: de verenigings-, trainings- en eventuele competitie-bijdrage voor het eerste seizoen zal u 

naar evenredigheid met de ingangsdatum in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt éénmalig verhoogd 

met € 10,00 inschrijfgeld. 

 

Wacht s.v.p. met betalen totdat u de factuur heeft ontvangen. 

 

In te vullen door de TC: 

Trainingsgroep: ……………………………………………  

  

In te vullen door de ledenadministratie: 

Ingangsdatum lidmaatschap: ………………………………. 

Soort lid: ………………………………. 

SAS ’70 Ledenadministratie 

T.a.v. Anneke Stam 

Fregat 46 

1423 EJ Uithoorn 

Email: ledenadministratie@sas70.nl 

Tel.: 0297 - 560146 

http://wqd.nl/q56w
mailto:ledenadministratie@sas70.nl

