
  
              Volleybalvereniging  

 GROENE STER 
                                Zevenbergen 

  Sinds 1967       
 

 

Aanmeldingsformulier 
 

Ondergetekende: 
 
Achternaam : __________________________   M / V * 

Voornaam : __________________________   Voorletters: ________________________ 

Adres  : _____________________________________________________________ 

Postcode : _____________________ Woonplaats: ____________________________ 

Telefoon : _____________________  Geboortedatum: _________________________ 

Mobiele tel. : _____________________________________________________________ 

E-mail  : _____________________________________________________________ 

Volleybalt mee sinds welk datum?: _____________________________________________ 
 

Verklaart hierbij akkoord te gaan met het lidmaatschap van Groene Ster. Opzegging  
geschiedt per kwartaal, schriftelijk en met een opzegtermijn van 1 maand. Tevens verklaart 
ondergetekende zich te houden aan de financiële verplichtingen jegens volleybalvereniging 
Groene Ster en vult bijgaande machtiging in.  
  
Bovengenoemde schrijft zich in voor één van de onderstaande mogelijkheden: 
 

Recreanten     Jeugd A / B / C    competitie?   ja / nee* 

      Senioren       competitie?   ja / nee*           Mini’s        competitie?   ja / nee* 

 
* Omcirkelen indien van toepassing / doorstrepen wat niet van toepassing is 

 
Indien men competitie gaat spelen dient een recente digitale pasfoto gemaild te worden 
(samen met dit aanmeldingsformulier en incassomachtiging) naar: 
aartvbezooijen83@gmail.com 
 
Seizoen 2019/2020 Contributie per kwartaal Competitiegeld per jaar 
Senioren regulier € 45 € 68 
Senioren recreanten zonder competitie € 36  
Jeugd A (geboren na 30/09/2001) € 28 € 29 
Jeugd B (geboren na 30/09/2003) € 28 € 24 
Jeugd C (geboren na 30/09/2005) € 28 € 19 
CMV (mini's) (geboren na 30/09/2007) € 28 € 14 

 
 
 
Datum: ____________________      Handtekening: ______________________________ 
 
 
Bij minderjarigen tevens handtekening ouder/voogd: _______________________________________ 
 
Meld jezelf aan voor de nieuwsbrief en e-mailverkeer op www.volleybalgroenester.nl 
 
Dit aanmeldingsformulier a.u.b. samen met de machtiging en eventuele digitale pasfoto 
(indien competitie) mailen naar: aartvbezooijen83@gmail.com 
 
 
 



 
 

   
              Volleybalvereniging  

 GROENE STER 
                                Zevenbergen 

  Sinds 1967       
 

Doorlopende machtiging standaard Europese incasso (SEPA) 
 
Naam: Volleybalvereniging Groene Ster te Zevenbergen 
Land: Nederland 
IBAN: NL53INGB0004012635 
Incassant ID: NL19ZZZ200904520000 
Kenmerk machtiging:  
Beschrijving van onderliggend contract: contributie 
Type betaling: doorlopend 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging 
Groene Ster om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Volleybalvereniging Groene Ster. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. 
 
 
Naam    :   ……………………………………………………………… 
 
Adres    :   ……………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats :   ……………………………………………………………… 
 
Land    :   ……………………………………………………………… 
 
(IBAN) rekeningnummer :   ……………………………………………………………… 
 
Bank identificatie (BIC)* :   ……………………………………………………………… 
 
Plaats en datum  :   ……………………………………………………………… 
 
Handtekening  :   ……………………………………………………………… 
 
* BIC is niet verplicht bij Nederlands IBAN.  
U kunt uw IBAN en BIC op uw rekeningafschriften terugvinden. 
 
De machtiging vervalt automatisch bij het opzeggen van het lidmaatschap. Afmelding 
geschiedt uiterlijk 1 maand voor het einde van het kwartaal bij 
aartvbezooijen83@gmail.com 
 
Deze machtiging a.u.b. samen met het aanmeldingsformulier en eventuele digitale pasfoto 
(indien competitie) mailen naar: aartvbezooijen83@gmail.com 


