Opgericht 16 november 1964
Het bestuur van volleybalvereniging Spiker heet je welkom bij haar vereniging.
Op deze bladzijde vind je belangrijke informatie
Wat kost het volleyballen bij Spiker
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt: € 10,00
De contributie wordt geïnd via automatische incasso per kwartaal en bedraagt:
Senioren

€ 51,10

Senioren recreanten

€ 46,00

Jeugdleden (13 t/m 17 jaar)

€ 39,60

Minileden (12 jaar en jonger)

€ 28,00

Rustende leden /begunstigers € 8,50
Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 oktober.
Aspirant-leden die in april, mei, juni hebben deelgenomen aan trainingen, leveren het
inschrijfformulier voor de zomervakantie in. Zij betalen pas na de zomervakantie contributie.
Leden van Spiker worden aangemeld bij de Nevobo, hiervoor wordt 1x per jaar bondscontributie
betaald. Leden die competitie spelen betalen per seizoen teamgeld. Bepalend voor het teamgeld is
niet je leeftijd maar het team waarin je speelt. Ga je pas in januari competitie spelen dan betaal je de
helft van het teamgeld.
SEIZOEN 2020 / 2021
Bondscontributie

€ 10,00

Teamgeld dames 1 (zonder bondscontributie)

€ 66,00

Teamgeld dames 2,3,4, en 5(zonder bondscontributie)

€ 50,00

Teamgeld heren 1 en 2 (zonder bondscontributie)

€ 50,00

Teamgeld jeugd (zonder bondscontributie)

€ 35,00

Teamgeld mini’s (zonder bondscontributie)

€ 24,00

WEDSTRIJDKLEDING
Competitie spelende leden dragen het Spiker tenue, bestaande uit korenblauwe broek, en een
geel/blauw shirt. Op het shirt moet een borstnummer en rugnummer staan.
De mini’s spelen in een wedstrijdshirt zonder rugnummer. Info bij materiaalbeheer@spiker.nl
Theo zorgt voor de bestelling van de kleding. Sommige teams maken gebruik van sponsor kleding,
voor vragen hierover kun je ook terecht bij Theo.
Afmelden, wijzigingen van lidmaatschap, adres, email, telefoon, moet altijd schriftelijk of via e-mail
gebeuren bij: ledenadministratie@spiker.nl
Wijziging van bankrekeningnummer schriftelijk of via e-mail bij: penningmeester@spiker.nl
Bij langdurige ziekte of blessure, is het mogelijk je lidmaatschap te wijzigen van actief naar rustend
lid.
Wil je stoppen met volleybal, maar wel betrokken blijven bij Spiker en stemrecht behouden dan kan
je ook rustend lid worden.
Afmelden of wijzigen van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal. De opzegging moet voor de 1e
dag van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie binnen zijn. Na afmelding wordt de
automatische incasso door Spiker stopgezet of gewijzigd. Meld je je af na de 1e dag van een nieuw
kwartaal, dan ben je dat hele kwartaal nog contributie verschuldigd.
Heb je nog vragen dan kan je terecht bij:
Edwin Lieferink, penningmeester

penningmeerster@spiker.nl

Marietje Bielleman, wedstrijdsecretaris

wedstrijdsecretariaat@spiker.nl

Hans Kerseboom, voorzitter

voorzitter@spiker.nl

René van Seuren

recreanten@spiker.nl

Chavelli Klomp

mini@spiker.nl

Mandy Derksen-v.d. Linden

jeugd@spiker.nl

Monique v.d. Linden en Robert Schotpoort

senioren@spiker.nl

Janet Wilbrink

ledenadministratie@spiker.nl

Theo Klomp

materiaalbeheer@spiker.nl

INSCHRIJFFORMULIER VOLLEYBALVERENIGING SPIKER Bankrekening: NL 92 ABNA 0531516806
Persoonlijke gegevens:

Datum:………………………….

Naam:…………………………………………………Voorletters………….Roepnaam……………………………………m.v.
Adres:……………………………………………………………………….Postcode:………………..Woonplaats……………………
Geboorte datum:……………………………………..

Telefoon:……………………………………

Email: ……………………………………………………….
Indien mini-lid. Email ouder: ………………………………………………………..
Competitie spelen:

ja / nee / nog niet bekend (doorstrepen wat niet van toepassing is

Bij dit formulier een recente pasfoto inleveren, ook als je geen competitie gaat spelen.
Dit mag ook een digitale pasfoto zijn. Deze foto dan sturen naar ledenadministratie@spiker.nl
CONTRIBUTIE BETALING
Door ondertekening van dit formulier machtig je Spiker de contributies automatisch van
onderstaande rekening af te schrijven. Volledig ingevuld inschrijfformulier inleveren bij: de
ledenadministratie. Janet Wilbrink, Hoofdweg 22-B, 7371 AH Loenen.

==================================================================================

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Volleybalvereniging Spiker het inschrijfgeld eenmalig, contributie per
kwartaal, het bonds- en teamgeld per seizoen, automatisch af te schrijven van zijn/haar
IBAN Bank/girorekening:……………………………………………………………..bij de …………………………
Naam:………………………………………………………Adres:………………………………………
Postcode/Plaats…………………………………

Handtekening:

===========================================================================
Voor de privacy policy van volleybalvereniging Spiker, zie de website: www.spiker.nl
Heb je er bezwaar tegen, dat er foto’s (eventueel met naam) van jou gebruikt worden op de website
van Spiker en/of voor nieuwsberichten in de media: Ja / Nee
Invullen hiervan is verplicht.
Let op: als het nieuwe lid nog geen 16 jaar oud is, dan loopt de toestemming via de ouders/
verzorgers/ wettelijk vertegenwoordigers.
Datum: …………………………………. Handtekening …………………………………………………

