
 

                                                         Aanmeldingsformulier  
                                                          Lees de informatie zorgvuldig door. Kijk ook op www.sovicos.nl voor meer informatie. 
                           Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij ledenadmin@sovicos.nl of via een (jeugd)TC lid. 
  Gegevens 
 

                                                                                                                        ** Voor het verkrijgen van de Ooievaarspaskorting dient de Ooievaarspas te worden gescand 

  Lidmaatschap * 
 

   □ Zaal                             □ Beach 
 O    Mini lid (tot 12 jaar)       €160  O     Jeugd lid                            €208 
 O    Jeugd lid                                                     €208                                                O     Student lid ***                 €256 
                  O    Senior lid > 18 jaar       €320  O     Senior lid > 18 jaar           €320 
 O    Student lid ***       €256 
 O    Trainend lid (geen competitie)       €208 
                  O    Zitvolleybal (senior, student, jeugd)      €115  
 

Het is mij bekend dat als ik mij opgeef voor competitie, ik beschikbaar ben voor wedstrijden.  

 
Sovicos biedt de mogelijkheid voor indoor zaal- en beachvolleybal. Bij een "dubbel lidmaatschap", wordt een korting op het totale bedrag verleend.  
* De contributiebedragen zijn indicatief en worden ieder najaar formeel vastgesteld door de ALV.   
*** Voor het verkrijgen van de studentenkorting dient een kopie van de collegekaart te worden ingeleverd. 
 

  NeVoBo informatie 
 
Wanneer je lid wordt bij Sovicos word je geregistreerd bij de NeVoBo. Graag horen we of je eerder volleybal hebt gespeeld. 
□ Ja, ik heb in het verleden volleybal gespeeld. Indien bekend, mijn relatiecode is: ______________ 

  O     Ik ben in het bezit van mijn eigen NeVoBo-spelerskaart O     Ik heb een nieuwe spelerskaart nodig 
□ Nee, ik heb nooit eerder volleybal gespeeld. 

 

  Wedstrijdshirt (Alleen voor competitie spelende leden) 
 
Sovicos speelt in zwart/oranje wedstrijdshirts; het spelen in dit shirt is verplicht. De kosten zijn € 40,-. Heb je een Sovicos wedstrijdshirt nodig? 
                                             Ja                                     Nee, ik heb nog een Sovicos shirt en mijn nummer is: ________ 
Bij bevestiging van je aanmelding krijg je van de ledenadministratie een rugnummer toegewezen voor je wedstrijdshirt en waar je deze online kan bestellen. 
 

  Toestemming Beeldmateriaal  
 
□ Ik geef toestemming om tijdens verenigingsactiviteiten (o.a.: trainingen, wedstrijden en evenementen) foto’s en video’s van mij te maken 

door de redactie, of in opdracht van het bestuur van Sovicos, en voor het gebruik van deze foto’s/video’s met het doel deze te verspreiden 
via de Sovicos website en de door het bestuur gebruikte sociale media (Facebook/Instagram).  

 
□ Ik geef geen toestemming: om foto’s/video’s van mij te maken/te gebruiken door de redactie, of in opdracht van het bestuur van Sovicos. 

 

  Ondertekening aanmelding 
 
Ik verklaar de contributie te betalen conform artikel 7 van het Huishoudelijk reglement. Door lid te worden van Sovicos verklaar ik mij te zullen houden aan alle 
bepalingen gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement en ben ik op de hoogte van het Privacybeleid (www.sovicos.nl).  
Ik ga dit lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Opzeggen van van het lidmaatschap kan uitsluitend per email bij ledenadmin@sovicos.nl. Dit moet vóór 1 juni van 
het lopende verenigingsjaar. Mijn financiële verplichtingen lopen tot 1 juni van het verenigingsjaar, ook bij tussentijdse opzegging.  
 
                                Datum:___________________________  Handtekening: ______________________________________ 
          
                                                    Handtekening ouder/voogd*: ___________________________ 
*Bij minderjarige is een handtekening ouder/voogd verplicht. 
Bij meerderjarigheid ben je verplicht binnen 3 maanden na de start van het lidmaatschap de NeVoBo spelregeltoets te hebben behaald. 
 

  Machtiging automatische incasso 
 
Ondergetekende machtig Sovicos hierbij om:                                                                                 Bij betaling per automatische incasso wordt  € 20,- korting verleend  

□ Jaarlijks (eind oktober)                                                                                              aan senioren/studenten en € 15,- korting bij de overige lidsoorten 
□ Halfjaarlijks (eind oktober en eind januari) 
□ 4x per jaar (eind augustus, eind oktober, eind december en eind februari) 

bedragen te doen afschrijven van de rekening (IBAN) die verschuldigd zijn vanwege de contributie van Volleybalvereniging Sovicos te Den Haag. 
 
Naam: ______________________________________ IBAN nummer: ______________________________________ 
  
Datum: ______________________________________ Handtekening: ______________________________________  

Achternaam: Voornaam: 

Geboortedatum:  M / V 

Adres: Postcode: 

Woonplaats: E-mailadres: 

Telefoonnummer: E-mailadres ouder / voogd: 

Telefoonnummer ouder / voogd: Ooievaarspasnr. (optioneel) **: 

 


