
 

AANMELDINGSFORMULIER  SENIOREN  

Middels dit inschrijfformulier wordt onderstaand senior lid ingeschreven bij 

volleybalvereniging Forza. Om de inschrijving te voltooien is het noodzakelijk dit 

formulier én een digitale pasfoto te sturen naar ledenadministratie@vvforza.nl.     

  

Persoonsgegevens  

Naam en roepnaam: ___________________________________________________M/V  

Straat: ________________________________________________________________ 

Postcode: ____________________ Woonplaats: _______________________________ 

Geboortedatum: _________________________________________________________ 

Telefoon:._______________________________________________________________ 

E-mailadres: ____________________________________________________________ 

Zijn er al andere gezinsleden lid? Zo ja, welke? 

_______________________________________________________________________ 

Zaken die voor v.v. Forza belangrijk zijn om te weten (bijv. medische bijzonderheden):  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Volleybal  

Waar wil je je voor inschrijven?:              Training / Training + Competitie  

Ben je lid geweest van een andere volleybalvereniging?:         Ja / Nee  

Zo ja, van welke vereniging (naam en plaats)? 

_______________________________________________________________________ 

(Als je voor deze vereniging ook (NEVOBO)-competitie hebt gespeeld, lever dan je 

spelerspas bij ons in) 

  

Inschrijving  

 

Door invulling en ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan 

met de gestelde contributiebedragen en overige bepalingen, zoals deze gesteld zijn in de 

statuten van volleybalvereniging v.v. Forza. Het lidmaatschap dient voor 1 juli schriftelijk 

opgezegd te worden. Wanneer het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt 

opgezegd blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

 

  



 

Machtiging 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging 

Forza van zijn/haar ondergenoemde rekening contributie af te schrijven. 

 
Rekeningnummer/IBAN-nummer           :  ____________________________________ 

Naam en voorletters     :   ______________________________________________ 

Adres             :   _________________________________________________________ 

Postcode en plaats     :   ___________________________________________________ 

Datum  :   ____-____-______       Handtekening          :  ____________________ 

 

  



 

Bijdrage aan de vereniging  

Van leden van v.v. Forza wordt verwacht dat zij naast het volleyballen een bijdrage 

leveren aan  activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Dit geldt zowel 

voor senioren, junioren als voor ouders van jeugdleden.   

Tevens willen wij graag je beroep / hobby weten om misschien eens je advies te vragen 

op jouw vakgebied 

Beroep  :   _________________________________________________________ 

Hobby  :   _________________________________________________________ 

 

Informatie m.b.t. sponsoring  

Wij zijn graag op de hoogte van kandidaat sponsors die zich in onze vereniging bevinden. 

Betrokkenen, die òf zelfstandig een bedrijf runnen òf binnen een bedrijf mogelijkheden 

zien, willen wij graag op de hoogte stellen van onze sponsormogelijkheden:  

 

Teamsponsoring, reclameborden, enz.  

 

 
Om dit te realiseren vragen we je onderstaande gegevens in te vullen:  

 

 

Ja / nee  

sponsoring? Ja/nee   

Indien ja, hieronder graag de N.A.W. gegevens van het bedrijf vermelden:   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

 


