
Edese Volleybalvereniging Tweevv 

AANMELDINGSFORMULIER 2017-2018     Invullen in blokletters! 

Naam en voorletters : 

Roepnaam : 

Adres : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoon : 

E-mail adres (verplicht) : 

Geboortedatum : 

Geslacht : M / V 

Trainer : 

Trainingsgroep en team :…………….. Team: ……………. 

Wilt u competitie spelen? : Ja (houdt rekening met tenuekosten) / Nee 

Heeft u eerder competitie gespeeld? : Ja / Nee Indien Ja, Nevobo nr:…………. 

Indien Ja, bij welke vereniging? : 

 

Zoals is opgenomen in artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement van Tweevv is elk lid verplicht bij te dragen aan het verrichten 

van taken binnen de vereniging. Deze taken zijn vastgelegd in de vrijwilligersregeling. Deze regeling geldt voor competitie 

spelende leden (uitgezonderd mini’s). Ouders van leden mogen ook aan de verplichting van het lid voldoen. Als niet wordt voldaan 

aan de regeling zal de vrijwilligersbijdrage, volgens de vrijwilligersregeling, worden geïncasseerd. Regeling is bij het secretariaat 

op te vragen. 

 

 

□ Ik ben bekend /of stel me op de hoogte van de vrijwilligersregeling. Ik ben bereid om een taak uit te voeren of de 

vrijwilligersbijdrage te betalen. 

Ik ben nu al  bereid om de volgende taak uit te gaan voeren:    …………………………………. 

 

Beroep/Beroep ouders of verzorgers: ………………………………… 

 

Ik ken TweeVV van: ………………………………… 

 

Indien u competitie gaat spelen en u geen geldige spelerspas heeft van de Nevobo, wordt door Tweevv een spelerspas aangevraagd. 

Voor de spelerspas moet een pasfoto worden aangeleverd bij de Nevobo. Pasfoto en aanmeldingsformulier inleveren bij trainer of 

opsturen naar de ledenadministratie. ( ledenadm.tweevv@hotmail.com ) 

Pasfoto moet actueel zijn, in JPG formaat en niet groter dan 500 Kb.  

 

 

AFMELDEN ALS LID VAN TWEEVV MOET SCHRIFTELIJK VÓÓR 1 JUNI  

 

Handtekening   Handtekening ouder/voogd 

   (indien nog geen 18 jaar) 

 

Datum : 

DIT FORMULIER INLEVEREN BIJ DE TRAINER 

 

 

 

 

 

Door Ledenadministratie in te vullen: 

Lidnummer Tweevv: 

Datum aanvraag Nevobo: 

Lidnummer Nevobo: 
 

mailto:ledenadm.tweevv@hotmail.com


 

MACHTIGING 
 

Ondergetekende verleent hierbij met ingang van: ………………………………  tot wederopzegging machtiging aan: 

Naam: Tweede Edese Volleybalvereniging (Tweevv) 

p/a:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Bankrekening: NL51 INGB 0000 6414 36 

Om de verschuldigde bedragen, zoals vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, van zijn/haar 

bankrekening af te schrijven: 

 de jaarlijkse contributie Tweevv: 

 de jaarlijkse bijdrage Nevobo (teamgeld en contributie Nevobo) 

 waarborg som 

 eventuele toeslag termijn betaling 

 vrijwilligers bijdrage  

 

 

 

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij 

zijn/haar eigen bankrekening opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. 

 

 

IBAN rekeningnummer: …..  …..  ……..   ………  ………  …. 

Naam en voorletters: ........................................................ 

Handtekening: ........................................................ 

Datum: ......................................................…… 

 

Termijn betaling:                  ……JA/NEE……………………  

 

DIT FORMULIER SVP VOLLEDIG INVULLEN! 

 

Sponsor TweeVV: 

Door internet aankopen te doen via Sponsorkliks. 

Je kunt je ook aanmelden bij SupportActie  

Je kunt ook lid worden van de Club van 50. 

Koop loten van de Grote Club Aktie. 

( voor meer info zie: www.tweevv.nl) 

Als bedrijf kan je TweeVV ook sponsoren. Neem hiervoor contact op met a.j.bos1306@gmail.com 

 

Machtiging Incasso 

mailto:a.j.bos1306@gmail.com


 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017-2018     

 Contributie 

per jaar 

Wedstrijdgeld/ 

bondsbijdrage 

Waarborg Totaal 

per jaar 

Termijn 

betaling 

1
e
 termijn 

Termijn 

betaling  

2
e
 t/m 4

e
 

termijn 

Senior competitiespeler 1x trainen € 190, - € 135, - € 5, -  € 330, - € 108,- € 75,- 

Senior competitiespeler 2x trainen € 300,- € 135,- € 5,-  € 440, - € 158,- € 95,- 

Recreant in competitie* € 190,- € 65,- € 5, - € 260, - € 113, - € 50, - 

Senior recreant € 190,- € 15,-  € 205, - €   58,- € 50,- 

Jeugd A, en B, 1x trainen € 145, - €105, - € 5,-  € 255, - € 108, - € 50, - 

Jeugd A, en B, 2x trainen  € 245, - €105, - € 5,-  € 355, - € 118, - € 80, - 

Jeugd C 1x trainen €115, - €105, - € 5, - € 225, - € 78, - € 50, - 

Jeugd C 2x trainen € 190, - €105, - € 5, - € 300, - € 123, - € 60, - 

Jeugd A, B en C recreant € 145, - € 15, -  € 160, - € 58, - € 35, - 

Jeugd D, E en F (mini) € 115, - € 35, -  € 150, - € 48, - € 35, - 

 *2-12 wedstrijden.  

Alle competitie spelende leden ( mini’s uitgezonderd) betalen € 5,00 waarborg. Restant waarborg wordt aan het begin van het 

volgend seizoen via de aanvoerders verrekend. Stopzetting lidmaatschap leidt niet automatisch tot resitutie waarborg of contributie. 

Houders sportkaart kenniscampus kunnen korting op hun contributie krijgen. Informatie hierover bij de pennigmeester TweeVV 

 

 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2017- 2018 

Senior: 18 jaar en ouder (geboren vóór 01-10-1999) 

Jeugd A: 16 en 17 jaar (geboren op of na 01-10-1999) 

Jeugd B: 14 en 15 jaar (geboren op of na 01-10-2001) 

Jeugd C: 12 en 13 jaar (geboren op of na 01-10-2003) 

Mini : jonger dan 12 jaar (geboren op of ná 01-10-2005) 

 

De contributie, wedstrijdgeld bondsbijdrage en waarborg worden vooruit betaald aan de vereniging voor de periode van één 

seizoen (1 juli tot 1 juli) middels automatische incasso. Door middel van een schriftelijk verzoek aan de penningmeester is het 

mogelijk om in 4 termijnen te betalen. Hiervoor wordt echter € 3,00 ( extra kosten betalingsverkeer) in rekening gebracht. 

Verwachte data incasso’s: 1-sept., 1-dec., 1-feb. en 1-mei. 

 

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden met het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier staat op de website: www.tweevv.nl 

De opzegging moet gebeuren voor 1 juni. Opzegging na 1 juni kan leiden tot extra administratie kosten 

 

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze zijn te verkrijgen bij 

het secretariaat. 

 

Nieuwe leden betalen eenmalig € 6, - inschrijfgeld 

http://www.tweevv.nl/

