
 
 

   

 
Aanmeldingsformulier v.v. Harambee 

 

 

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van volleybalvereniging Harambee te Enschede en gaat 
ondergetekende akkoord met de voorwaarden zoals op dit aanmeldingsformulier vermeldt en met een 
lidmaatschap van ten minste een half jaar. Indien ondergetekende besluit zich binnen een periode van 6 
maanden na inschrijving weer uit te schrijven als lid, zal alsnog de halfjaarlijkse contributie voldaan moeten 
worden. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden ingeleverd. Daarnaast 
dient een digitale pasfoto naar secretaris@harambee.nl gestuurd te worden. 
 
Volleybalvorm:   Nevobo-competitie | Mixcompetitie | Recreanten 
 
Student/Medewerker:  Universiteit | Saxion| Medewerker UT of Saxion | Anders: ……………................. 
 
Persoonlijke gegevens: 

Roepnaam:  ………………………………………………… Voorletters: ……………………………………. 
Achternaam:  ………………………………………………… Geboortedatum: ……………………………………. 
Telefoonnummer: ………………………………………………… Geslacht:  Man | Vrouw 
E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
IBAN-nummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Studie:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Studentnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Studie/Woonadres: 
Straat en Huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:  ………………………………….. Plaats: ………………………………………………………………. 

Ouderlijk adres: 
Straat en Huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:  ………………………………….. Plaats: ………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Beschikbaarheid 
Zijn er periodes in dit seizoen waarin je niet kunt spelen?    JA | NEE 

  Zo ja, vanaf:……………………………..………t/m……………….............................    
Volleybalverleden 

Heb je afgelopen seizoen Nevobo-competitie gespeeld?    JA | NEE 
 Zo ja, lever dan tezamen met dit formulier je spelerskaart in 
 Nevobo-nummer: ………………………………………………………………….  
 Vorige vereniging: ………………………………………………………………….  
 Plaats:   ………………………………………………………………….  
Ben je dit seizoen als scheidsrechter beschikbaar?     JA | NEE 
Ben je in bezit van een scheidsrechterslicentie?     JA | NEE 
 Zo ja, lever dan tezamen met dit formulier je scheidsrechterslicentie in 

  Zo ja, wat is je code: ………………………………………………………………….  
 

Beschrijf kort je volleybalverleden (klasse, regio, spelpositie) en je ervaring (aantal speeljaren): 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats: ………………………………………………………….. Handtekening:   
Datum: …………………………………………………………..    

Z.O.Z 
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Aanmeldingsformulier v.v. Harambee 

 

 

Harambee maakt gebruik van een doorlopend automatisch incasso voor het innen van de contributie en boetes, 
aanmelding of deelname aan activiteiten en de bestelling van producten. Door onderstaand 
machtigingsformulier te ondertekenen kunnen deze zaken automatisch geïnd worden. 
 
Incassant gegevens: 
Naam: Volleybalvereniging Harambee Adres: Postbus 217 
Incassant-ID: NL15ZZZ400730420000 Postcode en Plaats: 7500 AE Enschede 
Machtigingskenmerk:  Land: Nederland 
    

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
- Volleybalvereniging Harambee om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven en 
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

volleybalvereniging Harambee. 
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 en voorletters: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:  ………………………………….. Woonplaats: ………………………………………………………………. 
Land:   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IBAN-nummer:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plaats: ………………………………………………………….. Handtekening:   

Datum: …………………………………………………….. 
 

 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de leden van het bestuur. 
Contactinformatie is te vinden op de website: www.harambee.nl 
 
Voorwaarden lidmaatschap v.v. Harambee: 

1. Ondergetekende verklaart zich te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals die vermeld staan in 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van volleybalvereniging Harambee. 

2. Bij inschrijving schrijft een lid zich in voor een periode van ten minste een half jaar. Indien een lid besluit zich binnen een periode 
van zes maanden na inschrijving weer uit te schrijven als lid, zal alsnog de halfjaarlijkse contributie voldaan moeten worden. 

3. Het lid dient gedurende het gehele lidmaatschap in bezit te zijn van een geldige UnionCard of CampusCard en aan de 
daaropvolgende verplichting tot het betalen van de verenigingsheffing voor Harambee te voldoen. 

4. Indien het lid het onder punt 3 genoemde nalaat, zal Harambee alle hieruit voortvloeiende kosten verhalen op het lid. 
5. Leden die geen student aan een Universiteit gevestigd in Nederland, student aan het Saxion of medewerker van de UT of het 

Saxion zijn, dienen toestemming vanuit het bestuur te krijgen voor hun lidmaatschap. Deze toestemming wordt gebaseerd op de 
Richtlijn Externe Leden. 

6. De machtiging kan te allen tijde worden beëindigd middels een schriftelijke verklaring, voorzien van datum en handtekening, 
gericht aan de penningmeester. De machtiging vervalt automatisch bij de beëindiging van het lidmaatschap. 

7. Het lidmaatschap is pas beëindigd op het moment dat het lid hiervan een schriftelijke verklaring, voorzien van datum en 
handtekening, of een e-mail gericht aan de secretaris ingediend heeft. 

8. Het seizoen eindigt per 31 augustus, indien op dit moment de onder punt 7 genoemde verklaring niet ontvangen is, wordt 
aangenomen dat het lidmaatschap voortduurt gedurende het volgende seizoen. 

9. Indien de verklaring zoals genoemd in punt 7 na 31 augustus alsnog ontvangen wordt, zal de halfjaarlijkse contributie voldaan 
moeten worden. 

 

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij het bestuur, de technische commissie of in de 
Harambee brievenbus in het sportcentrum. 

http://www.harambee.nl/

