Algemene Voorwaarden
Door inlevering van dit formulier gaat u akkoord met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement van VOKO. Enige
relevante artikelen uit deze documenten zijn als info voor nieuwe leden hieronder opgenomen. Een volledig exemplaar kunt u opvragen
bij de secretaris via secretaris@voko-oosterhout.nl.
Contributie
De leden betalen contributie zoals jaarlijks door de Algemene
Ledenvergadering wordt vastgesteld. VOKO kent productgerichte
contributie. Voor de contributie ontvangt het lid één training van 90
minuten en heeft het recht op het spelen van wedstrijden in competitieverband. We noemen dit het basispakket. Teams/leden die meer
producten afnemen dan in het basispakket is vastgesteld moeten hier
ook meer voor betalen (principe: gebruiker betaalt). Het betreft onder
andere als voorbeeld een tweede training, langere training, deelname
aan selectietrainingen. Het bestuur is gerechtigd bij overschrijding
van de betaaldata een bedrag van 5% per betalingstermijn extra in
rekening te brengen.
Opzeggen
Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie.
Volleybal is een teamsport, wat betekent dat iedere speler een sportieve
verantwoording heeft naar zijn medespelers. Vanuit dit oogpunt hanteert VOKO een opzegbeleid, waarbij opzeggen gedurende het seizoen
zo veel mogelijk ontmoedigd wordt.
Het lidmaatschap kan daarom slechts op twee momenten beëindigd
worden, namelijk op 31 december en op 30 juni. Hierbij dient een
opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden.
- Opzeggen in de periode van 1 augustus tot en met 30 november
betekent dat het lidmaatschap eindigt per 31 december. De VOKO
contributie blijft dus verschuldigd tot en met 31 december (termijn 1
en 2) en stopt vanaf 1 januari (termijn 3 en 4);
- Opzeggen in de periode van 1 december tot en met 31 mei betekent
dat het lidmaatschap eindigt per 30 juni. De VOKO contributie blijft
dus verschuldigd tot en met 30 juni (ofwel einde seizoen);
De Nevobo contributie blijft hoe dan ook verschuldigd, omdat deze
per het begin van het seizoen is reeds afgedragen aan de Nevobo.
Inschrijfgeld
Een nieuw lid betaald eenmalig inschrijfgeld a 12,50 euro.
Kleding
Alle competitie spelende leden ontvangen van VOKO een kledingtenue in bruikleen. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,50 per
seizoen in rekening gebracht.
Incassotermijnen contributie
VOKO hanteert een seizoen van september tot en met juni (zomermaanden gesloten). Betaling vindt plaats per vooruitbetaling. Er zijn 4
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gelijke incassotermijnen, namelijk rond september, november, januari
en maart. VOKO contributie wordt over de vier termijnen verdeeld.
De contributiegelden voor Nevobo en ORV worden volledig in september geïncasseerd.
Regeling automatische incasso
De betalingen aan VOKO worden uitgevoerd via automatische incasso. Hiervoor geldt de regeling m.b.t. de SEPA incasso. De leden van
VOKO geven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend
machtigingsformulier de machtiging af aan de penningmeester van
VOKO om automatisch gelden te incasseren van de in de machtiging
opgegeven bank of giro rekening.
Voordat VOKO een automatische incasso uitvoert wordt u als lid via
email geïnformeerd over het te incasseren bedrag. Hierdoor heeft u de
mogelijkheid de komende afschrijving te controleren
Wanneer u het niet eens bent met een afschrijving kunt u contact
opnemen met de penningmeester van VOKO per e-mail op penningmeester@voko-oosterhout.nl. Wanneer u na overleg met de penningmeester nog steeds niet eens bent met een afschrijving dan kunt u
uiterlijk binnen 56 dagen na de afschrijving uw bank opdracht geven
om de afschrijving ongedaan te maken. In dit geval is het nodig om
het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van uw motivatie waarom
u het niet eens bent met de afschrijving. Het bestuur zal dan in haar
eerst volgende vergadering het geschil in behandeling nemen en
een besluit nemen. Wanneer het lidmaatschap van VOKO stopt dan
worden nog verschuldigde bedragen aan VOKO geïncasseerd waarna
de machtiging als ingetrokken wordt beschouwd.
Als leden meer producten gaan afnemen van VOKO dan ontvangen zij een factuur van de nieuw afgenomen producten. Incidentele
betalingen aan VOKO, zoals kampbijdrage, aankoop shirt, doorberekende boetes Nevobo, enz. worden met de eerstvolgende incasso
run meegenomen. Leden zijn verplicht om ervoor zorg te dragen dat
er voldoende saldo op de betreffende rekening aanwezig is om succesvol te kunnen incasseren. Als een incasso in twee opeenvolgende
pogingen niet succesvol is vanwege onvoldoende saldo dan wordt het
verschuldigde bedrag verhoogd met tien euro incassokosten.
Mocht een automatische incasso door wat voor reden dan ook niet
lukken, is een lid te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het per omgaande nakomen van zijn/haar financiële verplichtingen.
Meer info over het lidmaatschap? www.voko-oosterhout.nl

De 9 stappen om lid te worden bij VOKO:
Stap 1: Bij minderjarige leden moet het formulier worden ingevuld door de ouders/verzorgers.
Stap 2 : Lees de voorwaarden op pagina 4 goed door. Door inlevering van dit inschrijfformulier verklaart u akkoord te
zijn met deze voorwaarden en de regeling automatische incasso.
Stap 3: Vul de persoonlijke gegevens in op pagina 2.
Stap 4: Vul de incassomachtiging in op pagina 3 en onderteken deze pagina.
Stap 5: Controleer of alles is ingevuld en stuur het formulier naar:
VOKO ledenadministratie
t.a.v. Dimphy Chel
Jacob van Ruisdaelhoek 16
4907 PN Oosterhout
Inleveren kan ook: bij de trainer (voor minderjarige leden) of in de brievenbus in de hal van VOKO-Home.

Stap 6: Voor onze ledenadministratie hebben we nog een digitale pasfoto nodig. Deze moet voldoen aan de door de
Nevobo gestelde eisen:
1. Het dient een actuele goed lijkende pasfoto te zijn
2. Deze dient van voren genomen te worden (oriëntatie portrait)
3. De ogen moeten goed zichtbaar zijn
4. Het moet een kleurenfoto zijn
5. Uitsluitend een JPEG bestandformaat met resolutie 600 x 800 pixels en verhouding 3x4 is toegestaan
6. De bestandsgrootte moet tussen 256 en 512 kb liggen
Stap 7: De pasfoto dient per mail te worden verstuurd naar ledenadministratie@voko-oosterhout.nl. U ontvangt een
bevestiging van uw inschrijving, controleer deze a.u.b. goed op eventuele invoerfouten en geef deze per e-mail
door aan ledenadministratie@voko-oosterhout.nl.
Stap 8: De ledenadministratie schrijft u in bij de Nevobo, waarna u speelgerechtigd bent in de competitie.
Stap 9: De inschrijving is hiermee afgerond. Wij wensen u veel volleybalplezier bij VOKO.
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Aanmeldingsformulier

Doorlopende machtiging SEPA

Graag invullen in blokletters

Achternaam:

Naam incassant:

VOKO

Voorletters:

Adres incassant:

Postbus 4100

Roepnaam:

Postcode incassant:

4900 CC

Woonplaats incassant:

Oosterhout NB

Geboorteplaats:

Land incassant: **

Nederland

Straat en huisnummer:

Kenmerk machtiging:

Contributie VOKO

Postcode en woonplaats:

Incassant ID:

NL27ZZZ402805980000

/

Geboortedatum:

/

Man/Vrouw *

Vast telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer lid:
Mobiel telefoonnummer ouders:
E-mail lid:
E-mail ouders
Wilt u competitie spelen?
Eerder lid geweest bij een andere
volleybal vereniging?

Ja / Nee *
Ja / Nee *
(Zo ja, dan graag oude spelerskaart bijvoegen)
Naam oude vereniging:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VOKO om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributiebetaling en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van VOKO.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam (rekeninghouder):
Straat en huisnummer:

Bijzonderheden m.b.t. gezondheid:

Postcode en woonplaats:
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Rekeningnummer [IBAN]:
Bank Identificatie [BIC]: ***

Dit deel wordt ingevuld door de trainer

Gaat het nieuwe lid extra
training(en) volgen?

Ja / Nee *
Indien ja, de volgende extra training(en):

Moet het nieuwe lid aangemeld
worden bij Nevobo?

Ja / Nee *

Plaats en datum:
Handtekening:

Traint in trainingsgroep:
Trainer van de groep is:
Datum eerste training:
Handtekening trainer:
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/

/

** Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
*** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer
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