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     Volleybal Vereniging ATC 
     Ledenadministratie    
     A. Vordingstraat 33 
     7558 AA  Hengelo (O) 
      074-2776346 
      ledenadministratie@vvatc.nl 
      

      

 

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van Volleybal Vereniging ATC. 

Inschrijfgeld €3,50 te voldoen bij inlevering van dit formulier. 

Datum van ingang 
 
 

Achternaam 
 
 

Voornamen (voluit) 
 
 

Roepnaam 
 
 

Straat en huisnummer 
 
 

Postcode en woonplaats 
 
 

Geslacht  

Geboortedatum 
 
 

Telefoonnummer 
 
 

E-mail adres 
 
 

Deelname aan de competitie  Team: 

Pasfoto ingeleverd  

Van welke volleybalvereniging ben je 
lid geweest? 

 

!!! VERPLICHTE AKITIVITEITSKEUZE !!! 

 Ik wil scheidsrechteren ik wil graag leren scheidsrechteren  

 Ik wil een team trainen Mini’s / Jeugd / Senioren * 

 Ik wil een team coachen Jeugd / Senioren * 

 
Ik wil deel uitmaken van de technische 
commissie 

Voorzitter / Secretaris / Contactpersoon / Lid * 

 
Ik wil deel uit maken van het bestuur (na 
een inwerkperiode) 

Voorzitter / Penningmeester / Secretaris / Voorzitter recreanten / 
Voorzitter TC / Secretaris TC / Lid * 

 Ik wil webmaster worden 
 
 

 Ik wil PR functionaris worden 
 
 

 Ik wil scheidsrechtercoördinator worden 
 
 

 

De seizoensduur is 12 maanden, namelijk vanaf 1 juli tot en met 30 juni 

LET OP: hiermee verplicht ik mij, vanaf de datum van ingang, de contributie over het gehele seizoen te 

voldoen, ook indien ik tussentijds opzeg. Opzeggen kan alleen schriftelijk aan de ledenadministratie. 
 
Machtiging: Met ingang van d.d. heden machtig ik hiermee ATC om maandelijks de contributie af te schrijven van mijn 
rekening. 

   
Handtekening (van lid en indien minderjarig van ouder of voogd): 
 
Plaats:       Datum:       Lid:        Ouder/voogd: nvt 

  


	Datum van ingang1: 
	Achternaam1: 
	Voornamen voluit: 
	Roepnaam1: 
	Straat en huisnummer: 
	Postcode en woonplaats: 
	Geslacht1: 
	Geboortedatum1: 
	Telefoonnummer1: 
	Deelname aan de competitie: 
	Team1: 
	Van welke volleybalvereniging ben jelid geweest: 
	Ik wil webmaster worden: 
	Ik wil PR functionaris worden: 
	Ik wil scheidsrechtercoördinator worden: 
	Plaats: 
	E-mail adres: 
	Foto: Off
	Trainer: Off
	Coach: Off
	TC: Off
	Bestuur: Off
	Webmaster: Off
	PR: Off
	Scheidscoord: Off
	Bestuurdetails: 
	TC_details: 
	Datum: 
	Bank_IBAN: IBANnummer: NL
	Coach_details: 
	Trainer_details: 
	Scheids: Off
	Scheids_cursus: Off


