
 
 

Sportief besturen 

 
 

 

Inschrijfformulier Lemster Volleybal Club 

 

Aanmelding 
Het is voor LVC van groots belang om de ledenadministratie op orde te hebben. Daarom vragen wij 
om dit formulier zorgvuldig in te vullen en deze in te leveren bij de trainer(-ster). Alleen VOLLEDIG 
ingevulde formulieren worden geaccepteerd.  
 
Contributie 
De contributie wordt gedurende het seizoen rond de 10de van de maand geïncasseerd. Gedurende 
het seizoen betekent van september t/m april. Het lidmaatschap houdt bovendien in, dat men zich 
verplicht lid te zijn van de vereniging voor de duur van tenminste 1 jaar en dat ook de daarbij 
behorende contributie verschuldigd is. Vb.: als u op 1 juni lid bent van LVC verbindt u zich tot 31 mei 
aan de vereniging. De contributie kunt u vinden op de website van LVC www.lvc-lemmer.nl. Voor 
jeugdleden jonger dan 18 jaar dient het formulier ondertekend te worden door een van de ouders of 
verzorgers.  
 
Namens het LVC bestuur 
De ledenadministratie:                 Doro Geis, Polderdijk 16, 8531 EX LEMMER    
 
 
 
    □    Ja, ik word lid van de volleybalvereniging LVC., verplicht mij contributie te betalen en ga 
akkoord met de voorwaarden hierboven. 

NAAM EN VOORNAAM:   ...............................……………………………....     GESLACHT:  M/V  
ADRES:     .............................……………………………...... 
POSTCODE EN WOONPLAATS:  ..................…………………………….................  
MOBIEL:     ...............................…………………………….... 
E-MAIL:      ...............................…………………………….... 
GEBOORTEDATUM:   ...............................……………………………....  

 
DATUM VAN INSCHRIJVING:  ...............................…………………………….... 
COMPETITIE of RECREATIE  ...............................…………………………….... 
TEAM:     .....…….………….…..– in overleg met de Technische Commissie 

 

Voor onze website en facebook gebruiken we foto’s van onze volleybalteams. Als u hier bezwaar 
tegen heeft, kunt u dit hieronder kenbaar maken. 

□  Ik ben akkoord  

□  Ik wil niet dat er een foto van mij online wordt geplaatst 

http://www.lvc-lemmer.nl/


 
 

Sportief besturen 

 
 

 

Betrokkenheid staat voorop binnen onze vereniging en graag horen we van jou aan welke commissie 

je je zou willen verbinden of wellicht wil je wel een (jeugd)team trainen.  

□   PR commissie 

□   Technische commissie  

□   Jeugd commissie 

□   Scheidsrechter commissie 

□   Wedstrijdsecretariaat 

□   Bestuursfunctie  

□   Activiteiten commissie 

□   Trainer / trainster 

 

 

MACHTIGING BANK VOOR INCASSO: 

Hierbij machtig ik LVC tot het automatisch afschrijven van de verschuldigde contributie. Bij schriftelijke 
wederopzegging zal dit stopgezet worden.  

NAAM ONDERGETEKENDE: ..................…………………………….................  
IBAN NUMMER: ...............................…………………………….... 
DATUM:  ...............................…………………………….... 

 
HANDTEKENING: ...............................……………………………....  

 

  

 

 

 


