
 

 

 

Het betreft een: 

O  nieuwe inschrijving als lid per:  -- 

O  uitschrijving als lid per:   --  

BLOK 1: basisgegevens  

Voorletter(s)   Roepnaam  Geslacht M / V 
Tussenvoegsel  Achternaam  

Straat     Huisnummer  

Postcode     Woonplaats  

Telefoon   -   Mobiel  -    

Geboortedatum: -- 
Emailadres   

 

BLOK 2: categorie 

O  Kleuter Gym/Volleybal   O  Volleybal Speeltuin 
O  Gymnastiek / Turnen/Freerunning  O  Volleybal Jeugd 
O  Keepfit-Steps    O  Volleybal Volwassenenen 

 
BLOK 3: Volleyballeden die al eerder gevolleybald hebben 

  
Relatiecode van Nevobo _________________________ (te vinden op spelerspas) 

 
 Oude vereniging: ____________________________________________________ 
 

 
* Nieuwe volleyballeden dienen bij aanmelding een digitale pasfoto in te leveren 

per mail naar de ledenadministratie. 
 
 

BLOK 4: automatische afschrijving 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportvereniging Annen om per  

(datum) -- (bonds-) contributiebedragen van IBAN:  af te 

schrijven wegens lidmaatschap Sportvereniging Annen door overschrijving op IBAN NL80 RABO 0302 9042 98 bij de Rabobank. 

Naam rekeninghouder: _______________________________ 

Plaats:   _______________________________ 

 
BLOK 5:  datum en ondertekening 

Datum: -- Handtekening: _____________________________________________



 

 

Verenigingscontributie 

 
Voor contributiebedragen verwijzen wij u naar onze site svannen.nl 

 

De contributie dient per kwartaal te worden voldaan. Dit geschiedt door middel van automatische incasso. 

Deze incasso vindt plaats op de 25e van de eerste maand van het betreffende kwartaal. Restitutie van 

contributie als gevolg van opzegging binnen een kwartaal is niet mogelijk. 

 
Verenigingscontributie SV Annen 2022-2023 per kwartaal 

Volleybal Volwassenen  € 52,50  2x trainen € 73,50  

Volleybal Jeugd <18  € 33,50  2x trainen € 46,90 

Keepfit-Steps   € 52,50  

Gymnastiek Jeugd  € 33,50 

Gymnastiek Kleuters  € 30,10 

Volleybalspeeltuin  € 33,50  

 
 

 

Bondscontributie 
Als lid van de NEVOBO en KNGU is Sportvereniging Annen verplicht bondscontributie voor de leden af te 

dragen. Deze bondscontributie wordt volledig aan de leden doorberekend. Ook de bondscontributie wordt 

via automatische incasso geïnd. Voor de NEVOBO is dit per half jaar en de KNGU per kwartaal. 
 

 

Automatische incasso 

Sportvereniging Annen werkt met automatische incasso. Hiervoor is Sportvereniging Annen verplicht een 

aantal gegevens kenbaar te maken aan haar leden.  

Deze treft u onderstaand alsmede op de website aan: 

Gegevens Incassant: Sportvereniging Annen, Anloöerweg 4, 9468 CN Annen 

Incassant-ID: NL08ZZZ400454110000 

Kenmerk Machtiging: Incasso contributie SV Annen // contributie Nevobo // contributie KNGU 
 

 

 

Aan- en afmelding als lid bij de Sportvereniging Annen 
 

Aanmelding 

Je kunt drie maal kosteloos een training bezoeken. Daarna word je beschouwd als lid van de SV. Annen. 

Hiervoor dien je op de training een aanmeldingsformulier in te vullen en bij de trainer of bij de 

ledenadministrateur in te leveren. 

 

Afmelden 

Je dient je altijd schriftelijk af te melden bij de trainer én de ledenadministratie: 

Nel Westerhoff, Anloöerweg 4, 9468 CN Annen  

e-mail: secretariaatsvannen@gmail.com 

Het kwartaal waarin men zich als lid afmeldt, wordt geheel als contributie plichtig beschouwd. 

 

 

Let op! 

Mondelinge afzeggingen of wegblijven van de trainingen worden niet als afmelding beschouwd. De 

contributieverplichting blijft in dergelijke gevallen bestaan. 

 

 

 

 



 

 

 


