
   

   
Secretariaat:        

Ellen Boose 

Zeisweg 10, 8026 PX Zwolle       

E-mail:  secretaris@volleybalwijthmen.nl                                        

 

Penningmeester/ledenadministratie:          

Henk Zwiers 

Zwolseweg 1C, 8141 EB Heino 

E-mail: penningmeester@volleybalwijthmen.nl   
 

Bankgegevens: Rabobank Vaart en Vechtstreek 
IBAN   NL68 RABO 0160 7261 82 
 
 
Aanmeldingsformulier 
 
Ondergetekende geeft zich op als lid van de Volleybalvereniging Wijthmen en gaat akkoord met de gestelde 
voorwaarden. 
 
Naam:……………………………………… Voornamen: …………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: …………………………………  Woonplaats:…………………………... 
 
Geboortedatum: ………………………… ( m / v ) 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………… 
 
Emailadres: ……………………………………………………………………………….. 
 
Afgelopen jaar elders competitie gespeeld?  Ja / nee 
 
 
Zo ja, bij welke vereniging:………………………………… Nevobo relatiecode…………………………. 
 
Dit formulier inleveren bij de trainer of een van de bestuursleden. Voor competitiespelers geldt dat er een digitale 
pasfoto ingestuurd moet worden voor de spelerskaart. Indien er al een geldige Nevobo spelerskaart is dan is een 
foto uiteraard niet nodig. 
 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u meer informatie hierover vinden op onze website: 
https://www.volleybalwijthmen.nl/nieuws 

 
Machtigingsformulier. 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Volleybalvereniging Wijthmen om van 

hem/haar onderstaande bank(giro) rekening bedragen af te schrijven wegens heffing van de contributie en 

eventuele overige bedragen. 

 

Hij/zij is bekend met de bepalingen en voorwaarden zoals deze door de banken zijn vastgelegd in verband met 

automatische incasso. 

 
Bankrekeningnummer  IBAN: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening: ……………………………………..  Datum:……………………………………………. 
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Voorwaarden lidmaatschap Volleybalvereniging Wijthmen 
 
➢ Bij een nieuw lidmaatschap mag één maand vrijblijvend op proef worden meegetraind. 
 
➢ Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en loopt van 1 juli tot 30 juni van het desbetreffende jaar. 

Zonder tijdige schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.  
 

➢ Contributieregeling  
per kwartaal in euro’s (genoemde bedragen contributie jaar 2019 / 2020):  

Competitiespelers vanaf 18 jaar:  € 47,25  per kwartaal   
Recreanten:  € 32,90  per kwartaal 
A,B,C jeugd (12 t/m 17 jaar)  € 34,50  per kwartaal 
Mini’s (t/m 11 jaar)  € 29,70  per kwartaal 
 
Kledingfonds tbv shirts competitie  € 10,00  per jaar (voor alle leden) 

 
▪ Onderstaande kosten per seizoen zijn inbegrepen in de contributie: 

- de jaarlijkse NeVoBo-contributie  
- de premie voor de collectieve ongevallenverzekering. 

▪ De contributie wordt jaarlijks met een indexering van 3 % verhoogd. 
▪ De leeftijd op 1 juli is de peildatum voor de indeling van de contributie voor dat seizoen. 

 
Voor jeugdspelers bestaan er vanuit Gemeenten regelingen voor financiële bijdragen/tegemoetkomingen. Kijk 
hiervoor op:  www.jeugdsportfonds.nl  

 
➢ Betalingswijze 

- Verplicht via automatische incasso per kwartaal.  
 
➢ Opzegtermijn 

Beëindiging van het lidmaatschap kan per kwartaal. De opzegging gaat in per volgend kwartaal en dient 
schriftelijk/per e-mail bij de secretaris of de ledenadministratie te worden ingediend. Bij opzegging wordt 
geen restitutie verleend over het lopende kwartaal. 

 
➢ Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken, diefstal en/of beschadiging van 

goederen. 
 

➢ Om de contributie zo laag mogelijk te houden, worden diverse opbrengst gevende activiteiten georganiseerd, 
zoals de plantenactie en de kantinediensten in de Elshof. Hiervoor wordt de medewerking van de leden of de 
ouders van jeugdleden verwacht. 

 
➢ De verplichte kleding bij de competitiewedstrijden bestaat uit een zwart broekje en een rood shirt. Het rode 

shirt wordt door de vereniging beschikbaar gesteld.  
 

➢ Ieder team dient zelf het vervoer naar de wedstrijden te verzorgen.  
 

➢ Competitiespelers dienen een digitale foto aan te leveren voor de spelerskaart. Na aanmelding bij de 
ledenadministratie krijgt men een Nevobo relatiecode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdsportfonds.nl/

