Informatie inschrijving lidmaatschap VC-Castellum:
Het inschrijfformulier is ook te downloaden vanaf de website van VC-Castellum
(http://www.vc-castellum.nl/over-castellum/lid-worden).
I.v.m. een snelle en makkelijke verwerking graag het formulier op de computer
invullen en naar de ledenadministratie mailen (ledenadministratie@vc-castellum.nl).
Vanwege de handtekeningen is het nog wel nodig om het formulier te printen en te
voorzien van de handtekeningen.
Het kan ingeleverd worden bij de ledenadministratie of een mini-, jeugd- of senioren
TC-lid.
Daarnaast zo spoedig mogelijk een (digitale) pasfoto sturen t.b.v. de spelerskaart
(deze kaart is verplicht tijdens wedstrijden!). Een pasfoto gemaakt met een
smartphone voor een neutrale achtergrond is hiervoor prima geschikt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni, de contributie is verschuldigd vanaf de datum van
inschrijving.
Opzegging kan alleen schriftelijk of per mail bij de secretaris: secretariaat@vc-castellum.nl
Kirsten van Egmond, Koraalzwam 69, 2403SR, Alphen aan den Rijn

De contributie voor het seizoen 2018/19 bedraagt:
Categorie

Contributie

Mini's
Jeugd - competitie

€ 107,00
€ 175,00

Senioren - trainen en competitie spelen
Senioren - mastercompetitie

€ 252,00
€ 150,00

Shirtbijdrage competitie (mini,jeugd en senioren)
Recreanten

€ 10,00
€ 131,00

Verenigingslid
Toeslag lijnteam (2x training)

€
€

15,00
37,50

De competitie waaraan je deelneemt bepaalt ook je contributiebedrag.
Jeugdleden uitkomend in een senioren-lijnteam betalen geen lijnteam toeslag.
Bij 3 of meer leden uit 1 gezin geldt een korting vanaf het 3e gezinslid van 15%.
De afschrijving zal bij betaling in één termijn eind oktober plaatsvinden, of eind oktober en eind
februari bij betaling in twee termijnen.
Ledenadministratie:
René Overgauw
De oude wereld 70
2408 JV Alphen aan den Rijn
0172-425046
ledenadministratie@vc-castellum.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam:
Roepnaam / Voorletters:
Geboortedatum:
Geslacht:

Man

Vrouw

Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon en/of mobielnummer:
Emailadres:

Tel. en/of mobielnr. ouder:
Emailadres ouder:
Tel. en/of mobielnr. ouder:
Emailadres ouder:
Voor jeugdspelers bij voorkeur zowel het eigen email/telefoon als dat van ouder(s) invullen.

Team van meetrainen (indien bekend):
Wil competitie (of mini toernooien) spelen:
Was/is lid van een ander volleybalvereniging:

Ja
Ja

Nee
Nee

Ik heb interesse om bij Castellum naast volleybal actief te zijn
als

:

Bestuurslid

Trainer

Coach

Commissielid

Scheidsrechter

Anders:

Hierbij verklaar ik lid te willen worden van Volleybalclub Castellum en bovenstaande gegevens naar
waarheid te hebben ingevuld.
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Voor personen onder de 18 jaar is een handtekening van ouder/voogd vereist.

MACHTIGINGSFORMULIER
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalclub Castellum om van
zijn/haar giro- of bankrekening bedragen af te schrijven wegens het lidmaatschap van de club en
eventuele bijdragen ten behoeve van het spelen in competitieverband.
Deze machtiging kan ook door een ander worden verleend dan het lid zelf.
Dit voor minderjarigen of leden zonder eigen bankrekening.

Gegevens van de persoon die Volleybalclub Castellum machtigt:
Rekeningnummer (IBAN):
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Betaling in twee termijnen heeft niet onze voorkeur in verband met extra administratieve lasten.
Indien dit toch dringend gewenst is, dit hokje aankruisen:
Wanneer men niet via automatische incasso wenst te betalen, is zelf overmaken ook een optie.
Er wordt dan wel € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien dit toch dringend gewenst is, dit hokje aankruisen:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande regeling:
Naam:
Datum:
Plaats:

Handtekening:

Indien u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank
opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. Deze machtiging kunt u te allen tijden intrekken
door dit schriftelijk te melden aan de penningmeester van de club. Indien u het lidmaatschap opzegt,
vervalt deze machtiging automatisch.

Toestemming voor het plaatsen van foto’s, naam en verjaardag op onze site:
Om het plezier in het volleyballen en het verenigingsleven te delen en te vergroten publiceren wij foto’s
van wedstrijden en teams en festiviteiten op onze website en onze Facebookpagina.
Daarnaast publiceren wij de namen van onze leden, vrijwilligers en trainers op onze site.
Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s waar ik op sta en mijn naam op de website en de
Facebookpagina van VC-Castellum:

Ja

Nee

Naam:
Datum:
Plaats:

Handtekening:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen

U heeft het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Ook kunt u ons vragen om een specifieke foto te verwijderen.
Hiervoor dient u een mail te sturen naar secretariaat@vc-castellum.nl

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze
heeft verstrekt en overeenstemming met de AVG die 25 mei 2018 van kracht is.
Onze privacyverklaring kunt vinden op onze website.

