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Beste aankomend VIVES-lid, 
 
Wat leuk dat je lid wordt van onze vereniging. Wij heten jou van harte welkom! VIVES is dé volleybalvereniging 
van IJsselstein waar plezier en prestatie hand in hand gaan. Van jong tot oud, van hoog tot laag. Bij VIVES kun je 
op verschillende niveaus meedoen: van 6 tot en met 99 jaar, als mini, als jeugdlid, als seniorlid of als recreatielid. 
Met alle leden bij elkaar vormen we een prachtige, gezellige familievereniging waar sportplezier, sportiviteit en 
respect hoog in het vaandel staan. We spelen met elkaar, we helpen elkaar en we zorgen voor elkaar. Vul 
onderstaande gegevens snel in en je wordt lid van de leukste familievereniging van IJsselstein!!! 
 
Het bestuur van volleybalvereniging VIVES 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Achternaam  : _________________________________________________________________________ 

Voornaam  : _________________________________________________________________________ 

Voorletters  : _________________________________________________________________________ 

Geslacht  :         Man /         Vrouw * 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _____________________________________________________ 

Geboortedatum : _____ -- _____ -- ______________ (dd-mm-jjjj) 

E-mailadres  : _________________________________________________________________________ 

 
Indien beschikbaar: 

Naam oude vereniging : _________________________________________________________________________ 

Nevobo-bondsnummer : _________________________________________________________________________ 

EHBO-diploma  :         Ja /         Nee * 

Scheidsrechters-diploma:         Ja /         Nee * Hoogste niveau dat mag worden gefloten: __________________ 

SPORT 
Kruis hieronder aan voor welke leeftijdscategorie binnen VIVES je wilt gaan spelen: 

        Mini’s 

        Jeugd 

        Senioren 

        Recreatie 

        Recreatiecompetitie 

        Niet-spelend lid 
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• Als je lid wordt van VIVES dan word je dat voor één verenigingsjaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). Opzeggen van je lidmaatschap 
kan alleen per 1 juli of per 1 januari. 

• Als lid van VIVES ben je contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand van je lidmaatschap. De contributie wordt voldaan 
via automatische incasso. Dit gebeurt in 8 termijnen, vanaf september tot en met april. Vul direct ook het ‘Formulier doorlopende 
machtiging’ in. 

• Bij inschrijving als nieuw lid ben je eenmalig het inschrijfgeld van EUR 5,00 verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste automatische 
incasso verrekend. 

• Als je lid wordt van VIVES, dien je een digitale pasfoto aan te leveren. Kijk voor meer informatie hierover en voor alle overige 
lidmaatschapsvoorwaarden op www.vives-volleybal.nl/vereniging/lidmaatschap. 

• Ben je in het bezit van een U-pas, stuur dan een kopie daarvan mee. 

• VIVES is verplicht voor elk lid dat aan een Nevobo-competitie deelneemt de lidgegevens aan de Nevobo te verstrekken. Door 
ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarmee akkoord. 

• Door ondertekening van dit inschrijfformulier ga je akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van VIVES. 

U kunt dit formulier (digitaal) invullen, ondertekenen en ingescand per e-mail sturen naar ledenadministratie@ 
vives-volleybal.nl of per post sturen naar: Ledenadministratie VIVES, p/a Griekenlandweg 4, 3402 AJ IJsselstein. 
 
*) Vink het juiste antwoord aan. 
 

Ontvangen Lidnr. Competitie Recreatie Recreatiecompetitie Jeugd Mini Nevobo Rugnr. 

ONDERTEKENING 
 
Datum: ______________________ Handtekening: ___________________________________________________ 

(Als het aankomende lid nog geen 18 jaar is, dan moet een ouder/verzorger het formulier ondertekenen.) 
 

VRIJWILLIGERSFUNCTIE 
 
Vrijwel alle werkzaamheden binnen VIVES worden door vrijwilligers uitgevoerd. Er zijn vele kleine en grotere 
vrijwilligersfuncties die moeten worden ingevuld. Je kunt dan denken aan functies rondom een team of wedstrijd 
zoals coach, (assistent)trainer, teammanager, scheidsrechter of chauffeur naar uitwedstrijden. Maar je kunt ook 
denken aan meer coördinerende functies als bestuurslid, wedstrijdsecretaris of lid van een van de vele commissies 
(bijvoorbeeld technische commissie, scheidsrechterscommissie, toernooicommissie, PR-commissie, 
sponsorcommissie of materiaalcommissie). 
Als nieuw lid nodigen we jou (of bij jeugdleden: een van de ouders/verzorgers) van harte uit naast je deelname aan 
een team ook een vrijwilligerstaak op te pakken. De VIVES-vrijwilligerscommissie neemt hierover contact met je 
op. Vooruitlopend daarop vragen we je onderstaande informatie in te vullen. 
 
Ben je schoolgaand? :         Ja /         Nee * 

Studie   : _________________________________________________________________________ 

Ben je werkzaam? :         Ja /         Nee * 

Werkgever (ouder/verzorger 1) : __________________________________________________________________ 

Functie (ouder/verzorger 1) : __________________________________________________________________ 

Werkgever (ouder/verzorger 2) : __________________________________________________________________ 

Functie (ouder/verzorger 2) : __________________________________________________________________ 

 

http://www.vives-volleybal.nl/vereniging/lidmaatschap
mailto:ledenadministratie@vives-volleybal.nl
mailto:ledenadministratie@vives-volleybal.nl
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Machtigen is gemakkelijk: 

• U vergeet nooit te betalen! 

• U betaalt in 8 termijnen gedurende het volleybalseizoen in 
plaats van in één termijn vooraf. 

• U helpt ons te besparen op administratiekosten, omdat wij 
géén facturen meer hoeven te maken, versturen en innen. 

• U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag 
binnen 8 weken kunt laten terugboeken. 

• U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.  
 
Doorlopende machtiging 
Een betaling met een standaard Europese incasso kan 
plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het 
afgeven van een doorlopende machtiging. Noteer uw 
persoonlijke gegevens en datum op onderstaand formulier, zet 
uw handtekening en stuur de machtiging via e-mail naar 
penningmeester@vives-volleybal.nl of per post naar het 
onderstaande adres van de VIVES-penningmeester. 
 

Hij kan daarmee de betalingen automatisch van uw rekening 
laten afschrijven. 
 
Terugboeken automatische betaling 
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het 
contract of bij een jaaroverzicht, door de incassant 
geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u 
het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 
weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken. Neem 
hiervoor contact op met uw bank. 
 
Intrekken doorlopende machtiging 
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld 
omdat u uw lidmaatschap of abonnement opzegt. U kunt dan 
pagina 2 van dit formulier invullen, ondertekenen en via e-mail 
sturen naar penningmeester@vives-volleybal.nl of per post naar 
het onderstaande adres van de VIVES-penningmeester. Houd 
rekening met enige tijd voor verwerking. 
 
Machtigen: de makkelijke manier van betalen. 

DOORLOPENDE MACHTIGING (SEPA) 
 
Naam   : Volleybalvereniging Vives 
Adres   : p/a Jacob van Heemskerckstraat 2 
Postcode  : 3401 ZX Plaats: IJsselstein  Land: Nederland  
Incassant ID  : L83ZZZ404779780000 
Kenmerk machtiging :  
Reden betaling  : Contributiebetaling Vives in 8 opvolgende maanden van september tot en met april 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
Volleybalvereniging Vives IJsselstein 
Om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van: 
Volleybalvereniging Vives IJsselstein 
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  : _____________ Plaats: _________________________ Land: _______________________ 

IBAN-rekeningnummer : _________________________________________________________________________ 

Datum   : __________________________________ Handtekening: __________________________ 

BETREFT VIVES-LID 
 
Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _____________________________________________________ 

mailto:penningmeester@vives-volleybal.nl
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INTREKKEN MACHTIGING (SEPA) 
 
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan: 

Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : ____________ Plaats: ___________________________ Land: ______________________  

Incassant ID  : _________________________________________________________________________ 

 
om van zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens: 

Kenmerk machtiging* : _________________________________________________________________________ 

Reden betaling  : _________________________________________________________________________ 

 
* Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift of het overzicht dat u van de incassant heeft ontvangen. 

 

 
Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _________________________ Land: _______________________ 

IBAN-rekeningnummer : _________________________________________________________________________ 

Datum   : __________________________________ Handtekening: _________________________ 

 
U kunt dit formulier (digitaal) invullen, ondertekenen en ingescand per e-mail sturen naar penningmeester@vives-volleybal.nl of per post 
sturen naar: Penningmeester VIVES, p/a Jacob van Heemskerckstraat 2, 3401 ZX IJsselstein. 

BETREFT VIVES-LID 
 
Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _____________________________________________________ 

mailto:penningmeester@vives-volleybal.nl
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