
Datum ingang mutatie:

Achternaam: Tussenvoegsel:

Voornaam: Voorletters:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Geslacht: Geboortedatum:

Telefoonnummer vast: Mobiel:

E-mailadres:

Categorie:

Contributieregeling

Inning contributie:

IBAN rekeningnummer:

Naam rekeninghouder:

Plaats: Datum:

Handtekening: 
(indien minderjarig;

een ouder of voogd)

Competitie (Recente kleurenpasfoto inleveren bij aanmelding)

Training

Recreatie                                                                                                                                  

Overig namelijk…….

Doorlopende machtiging – SEPA

VVSA probeert de kosten voor al haar leden zo laag mogelijk te houden. In principe worden alle werkzaamheden uitgevoerd 

door vrijwilligers. Daarom is het alleen mogelijk om de verschuldigde contributie per automatische incasso te betalen. Het is 

mogelijk om per jaar of per kwartaal te betalen.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VVSA om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 

bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie overeenkomstig de opdracht van VVSA. Als u het niet 

eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 

met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 juli gedaan te worden. Bij tussentijdse beëindiging dient de contributie van het 

lopende kwartaal en het daarop volgende kwartaal nog betaald te worden. De kwartalen starten 1 september, 1 november, 1 

januari en 1 maart.

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gedaan. Hiervoor kunt u het  afmeldingsformulier gebruiken. Dit ligt 

in de sportzaal of is te downloaden op www.vvsa.nl/vvsa/ledenadministratie/

ManVrouw

per kwartaal

per jaar

Ledenadministratie:

Henk Vruggink, Moespot 22, 8325 PC Vollenhove

Inleveradres: Moespot 22, 8325 PC Vollenhove

Het beoefenen van sport geschiedt geheel op eigen risico. De Volleybalvereniging Stad en Ambt kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor enige vorm van letselschade. A-jeugd- en seniorenwedstrijdspelers zijn verplicht om bepaalde 

zelfwerkzaamheden (in overleg te bepalen) te verrichten.

LEDENADMINISTRATIE

Volleybalvereniging Stad en Ambt

Penningmeester

Schouw 14

  8325 HR Vollenhove

  Incassant ID: NL52ZZZ050690630000

MUTATIEFORMULIER 
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