Aanmeldingsformulier
Volleybalvereniging TOESJ

Achternaam: ………………………………… Voorletters: …………
Voornaam: ………………………………

Postcode: ………………

Tussenvoegsel:………

Adres:………………………………………………

Woonplaats:…………………………….………………………..

Telefoonnummer: …………………….. …

Geboortedatum :………………………………

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………
Geslacht: V * M*

Competitiespelen: Ja* Nee* * (*doorhalen wat niet van toepassing is)
(indien ja, pasfoto meesturen)

IBAN nr.: …………………………………….. Ten name van1):……………………………….

Ik machtig Toesj tot wederopzegging voor het automatisch incasseren (2x/jaar:
september/februari) van de contributiegelden en Nevobo bijdragen.
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (of per email) per halfjaar bij het
secretariaat. Je dient dan wel te hebben opgezegd vóór 1 januari of vóór 1
juli.
Datum: ………………
1)

Bij afwijkende achternaam.

Handtekening 2) :……………………………………
2)

Bij personen jonger dan 18 jaar is ondertekening door een ouder/voogd
noodzakelijk

Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij voorkeur mailen naar secretariaat@toesj.nl
Of inleveren bij:
Judith van Zandwijk
Zwanebloemstraat 36
6871 WN Renkum

Enquêteformulier voor senior leden

Volleybalvereniging TOESJ

Heb je eerder volleybal gespeeld?

Zo ja, bij welke
Ja* Nee* vereniging

Heb je competitie ervaring?

Ja* Nee*

Regio:

Zo ja, in welk
team/klasse

Laatst gespeeld seizoen:

Zo ja, wat voor een type speler ben je?
Wil je bij Toesj competitie spelen?

Ja* Nee* 0 Spelverdeler
0 Aanvaller

Ben je in het bezit van een
scheidsrechtersdiploma?

Ja* Nee* Zo ja, tot welk niveau mag je fluiten?

Heb je een functie in een
commissie en/of bestuur
uitgeoefend?

Ja* Nee* Zo ja welke:

Wil je bij Toesj een functie in een
commissie of het bestuur
uitoefenen?

Ja* Nee* Zo ja welke:

Heb je trainerservaring? (Indien ja,
niveau en trainingsgroep
aangeven)

Ja* Nee* Niveau

Dames

Heren

Jeugd

Mini’s

Ben je in het bezit van een
trainerslicentie?

Ja* Nee* Niveau

Dames

Heren

Jeugd

Mini’s

Zou je bij Toesj training willen
geven?

Ja* Nee* Niveau

Dames

Heren

Jeugd

Mini’s

Heb je ervaring als coach?

Ja* Nee* Niveau

Dames

Heren

Jeugd

Mini’s

Dames

Heren

Jeugd

Mini’s

Middenspeler/ blokkeerder
0 Libero

0

Niveau
Zou je bij Toesj willen coachen?

Ja* Nee*

Enquêteformulier graag tegelijk met aanmeldingsformulier bij het secretariaat indienen

