
Afmeldingsformulier
Achternaam voorvoegsel

Intialen Roepnaam Geslacht 

Geboortedatum Geboorteplaats

Adres Huisnummer

Postcode Woonplaats

Indien jonger dan 18 jaar

Ik ben 

voorvoegsel

Achternaam

Intialen Roepnaam Geslacht 

Adres Huisnummer

Postcode Woonplaats

Datum ondertekening

Dit afmeldingsformulier kunt u versturen per mail met de verzendbutton. U kunt het ook afdrukken met de afdrukknop en het geprinte 
formulier inleveren bij Fons Voesten, Streekelsweg 4, 6061 EL Posterholt. 

Wij wilen graag weten waarom je stopt met volleyballen

Handtekening (indien u het formulier per post inlevert)

Reden afmelding

Toevoeging reden

Ik wil wel nog blijven inzetten voor Voluntas n.l.

Bedankt voor het invullen.

PAS OP! 
Je dient je af te melden voor beëindiging van het seizoen.  
Wanneer je gedurende het seizoen stopt wordt de gehele contributie in rekening gebracht! 
 De afmelding wordt geregistreerd als: 
de leiding is geïnformeerd over het vertrek 
 eventuele kleding correct is ingeleverd bij de leiding 
 de contributie is betaald

Potgrondactie

Stratentoernooi

Najaarsactie

Andere hulpdiensten
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