Information avseende medlemsavgifter i Eneryda Volley för 2020/2021
Efter ännu ett fantastiskt år under 2019/2020 med många glada och trevliga stunder tillsammans, även
om säsongen slutade lite abrupt, ser vi nu fram emot ett lyckat 2020/2021. För att vår verksamhet ska
kunna bedrivas på ett fortsatt bra sätt, ser vi gärna att så många som möjligt vill vara medlemmar i vår
förening. Genom att ni erlägger en årlig medlemsavgift till föreningen, ger ni också det stöd till
föreningens verksamhet som behövs och genom detta kan vi se fram emot lika många glada och
trevliga stunder tillsammans även under 2020/2021.
För 2020/2021 fortsätter vi med paketet Ungdom Duo, där 1 spelande ungdom och 1 förälder blir
medlemmar genom detta paket. Volleybompan har en annan avgift per deltagare. För de som endast
agerar tränare och inte tränar själva eller ingår i styrelsen är avgiften också en annan. För de som vill
vara med och ge sitt stöd till föreningen utan att aktivt träna kan detta göras genom ett
supportmedlemskap till reducerad avgift.
Medlemsavgifterna för 2020/2021 framgår nedan (avser perioden 200901-210831):
1 Senior

Avser aktiva spelare äldre än U18 som tränar i grupperna t.ex. Dam och
Herr (avgift/person). Om börjar efter 210101 – 300 kr/person.

400 kr

2 Ungdom

Avser aktiva spelare som tränar inom grupperna från Kidsvolley till och
med U18 (avgift/person). Om börjar efter 210101 – 300 kr/person. Se
även nedan avseende det förmånliga Duo-paketet.

400 kr

3 Ungdom Duo

Avser aktiva spelare som tränar inom grupperna från Kidsvolley till och
med U18. I denna kategori lämnas rabatt på medlemsavgiften, då vi
gärna ser att även minst en förälder blir medlem. Denna avgift avser
således 1 aktiv ungdom och en supportmedlem i form av 1 förälder som
ett paketmedlemskap (avgift/en spelande ungdom och en förälder). Om
börjar efter 210101 – 300 kr/duo.

400 kr

4 Volleybompa

Avser deltagare, 3-5 år, i Volleybompa (avgift/person). Om börjar efter
210101 – 200 kr/person.

300 kr

5 Tränare/
Avser de som endast agerar tränare och inte tränar själva eller ingår i
styrelsemedlem styrelsen (avgift/person).

100 kr

6 Supportmedlem Avser övriga som vill stödja föreningen (avgift/person).

100 kr

Det finns möjlighet att för dem som är nya och vill Prova-på volleyboll att göra detta vid max 3
träningstillfällen innan medlemsavgift betalas.
Vid betalning av er medlemsavgift ombeds ni under "Meddelande till betalningsmottagaren" klart
och tydligt uppge för vem eller vilka betalningen avser.
Vänligen betala medlemsavgiften till bankgiro 552-6439.
Var vänlig och fyll även i vårt medlemsformulär.
Genom medlemsformuläret ger ni också, om inget annat meddelas av er, föreningen tillåtelse att
använda uppgifterna till att föra in dessa i medlemsregistret och för att bedriva föreningens
verksamhet.
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