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Inschrijfformulier 2019 – 2020 (volledig ingevuld opsturen per email naar de 

ledenadministratie of inleveren bij de penningmeester op Zalmstraat 21, 6566 CC, Millingen. 
Naam  Voorletters  

Roepnaam  Geboortedatum  

Adres    

Postcode  Woonplaats  

Telefoon  Email-adres  

 
Ik wil gaan volleyballen/sporten bij- of donateur van Switch ’87 worden (blokje aankruisen): 

❑ CMV, 1, 2 ,3* (6 t/m 9 jaar) ❑ CMV 4, 5, 6* (9 t/m 11 jaar) 

❑ Aspiranten* (12 t/m 17 jaar) ❑ Senioren competitie* 

❑ Recreanten Dames Leuth ❑ Recreanten Heren Leuth 

❑ Recreanten Gemengd Millingen maandagochtend ❑ Recreanten Dames Millingen maandagavond 

❑ Recreanten Gemengd Millingen dinsdagavond ❑ Meetrainen senioren 

❑ Donateur worden ❑ Badminton maandagmiddag 
❖ voor de jeugd en voor de seniorencompetitie krijg je een Nevobo-kaart. Daarvoor hebben we een digitale pasfoto nodig. 

Als je een foto inlevert bij de ledenadministratie of bij je trainer, dan scannen we die. Zet je naam en je geboortedatum 
achterop de foto.  

Contributie per kwartaal incl. kledinghuur en competitiebijdrage voor Nevobo en recreanten competitiespelers 

CMV 1, 2  (t/m 7)  €   40,--  Asp. B (14 en 15)  €   60,-- Seniorencompetitie   €   76,-- 

CMV 4, 5, 6 (t/m 11 )  €   51,--  Asp. A (16 en 17 )  €   64,--  Meetrainen senioren   €   56,-- 

Asp. C (12 en 13)  €   57,--  Donateur  €     7,50  Recreanten    €   29,-- 

Badminton  €   20,--   Recreanten competitie   €   33,-- 

Voor senioren en aspirantenteams in de prestatielijn (2 maal trainen per week) geldt een toeslag van € 16,00 per 
kwartaal, voor de mini’s bedraagt deze toeslag € 8,00 per kwartaal. Bij twee of meer leden geldt een 
gezinskorting (5% bij twee, 10% bij drie en 15% bij vier of meer leden die automatisch aan het eind van het 
seizoen wordt uitbetaald.  

De contributie is verschuldigd voor een heel seizoen (van 1 juli t/m 30 juni) en dient per kwartaal vooruit betaald 
te worden. Het bedrag zal per kwartaal worden geïnd door een machtiging aan Switch '87. Leden die 
deelnemen aan een bondscompetitie (bv Nevobo) worden door Switch ’87 als lid van deze bond opgegeven, 
waarbij Switch ’87 zorgt voor de aanmelding en afdracht van contributie aan deze bond.  
 

Toestemmingsverklaring gebruik foto en video-opnamen  
(onze privacy policy staat op de website www.switch87.nl). 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, lid en/of ouder/verzorger (leden < 16 jaar) van  
 
………………………………………………………………………… 
 
dat foto’s en video’s door Switch ’87 wel/niet*) gebruikt mogen worden in/op al onze (sociale) media en website 
 
Plaats:……………………………                         Datum: ……………………………………… 
 
 
Naam lid: …………………………………….. 
 

Ouder/verzorger: ………………………………………… 

  
Handtekening lid: 
 
…………………………………………………… 
 

Handtekening ouder/verzorger 
 
……………………………………………………….. 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

mailto:ledenadministratie@switch87.nl
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Switch ’87 kan altijd hulp gebruiken! 
 
Switch ’87 is een vereniging waarvan alle activiteiten georganiseerd worden door leden/vrijwilligers en wij 
verwachten van onze leden en ouders van jeugdleden dat ieder zijn of haar bijdrage daar aan levert. Wij 
verzoeken u/jou in onderstaand overzicht aan te geven waar uw of jouw interesse en mogelijkheden liggen: 
 

❑ Scheidsrechter 

❑ (Jeugd)trainer 

❑ (Jeugd)coach 

❑ Website/PR/social media/Sponsor/adverteerderswerving 

❑ Jeugdcommissie(activiteiten) 

❑ Technische Advies Commissie 

❑ Bestuurslid  

❑ Toernooiorganisatie (Stichting Toernooiactiviteiten Millingen) 

❑ Loterijorganisatie 

❑ Algemene activiteiten: op afroep, een of meer malen per seizoen 
 

❑ Mijn hobby en/of specialisme is: ……………………………………….. 
 
 

Gaarne onderstaande machtiging volledig invullen. 

 

mailto:ledenadministratie@switch87.nl

