
Edese Volleybalvereniging TweeVV 

AANMELDINGSFORMULIER 
lidnummer TweeVV 

 

 

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

Roepnaam : ……………………………………………………………..... 

Adres : ……………………………………………………………..... 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………..... 

Telefoon : ……………………………………………………………..... 

E-mailadres : ……………………………………………………………..... 

Geboortedatum : ……………………………………………………………..... 

Geslacht : M / V 

Trainer : ……………………………………………………………..... 

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

Wil je competitie spelen?  : Ja (houd rekening met tenuekosten) / Nee 

Heb je eerder competitie gespeeld? : Ja / Nee 

Indien ja, Nevobo-nummer/vereniging : ……………………………………………………………..... 

Ik ken TweeVV van (niet verplicht) : ……………………………………………………………..... 

 

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zoals opgenomen in artikel 9 van het 

Huishoudelijk Reglement van TweeVV is elk competitie spelend lid m.u.v. mini’s verplicht bij   

te dragen aan het verrichten van taken binnen de vereniging. Ook (groot)ouders van leden 

mogen aan deze verplichting voldoen door een taak uit te voeren. Meer informatie hieromtrent 

kan worden opgevraagd bij het secretariaat (secretaris@tweevv.nl). 

  Ik ben bereid om een vrijwilligerstaak uit te voeren binnen de vereniging. Ik denk dan aan:   

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

Als je competitie gaat spelen en je hebt geen geldige Nevobo spelerspas, wordt door TweeVV 

een spelerspas aangevraagd. Hiervoor moet een actuele pasfoto (JPG formaat, maximaal 500 

kB) worden aangeleverd. Deze kun je, samen met het aanmeldingsformulier, inleveren bij de 

trainer of opsturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@tweevv.nl).  

TweeVV verwerkt bovenstaande persoonsgegevens omdat je lid wilt worden van onze 

vereniging. TweeVV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens, zie onze 

privacyverklaring op de website.    

  Ik ben bekend met of stel mij op de hoogte van de privacyverklaring. Als verenigingslid 

 heb ik wel / geen bezwaar * doorhalen wat niet van toepassing is tegen het plaatsen van (team)foto’s en 

 filmopnamen op de website en social media kanalen van TweeVV noch in berichtgeving 

 over TweeVV en haar verenigingsactiviteiten in (lokale) kranten en nieuwsbladen.    

Datum : ………………………………… 

Handtekening : Handtekening ouder / voogd (<16 jaar): 

…………………………………………………… ……………………………………………. 
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Edese Volleybalvereniging TweeVV 

MACHTIGING 

 

Ondergetekende verleent hierbij met ingang van  ……………………. tot wederopzegging 

machtiging aan: 

Tweede Edese Volleybalvereniging (TweeVV) 

p/a Geurt de Wit (penningmeester) 

Bankrekeningnummer NL 51 INGB 0000 6414 36 

Om de verschuldigde bedragen, zoals vastgesteld door de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering, van zijn / haar rekening af te schrijven: 

 Jaarlijkse contributie TweeVV 

 Jaarlijkse bijdrage Nevobo (teamgeld en contributie Nevobo) 

 Eventuele toeslag termijnbetaling *) 

 

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

hij / zij binnen 56 dagen bij zijn / haar bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. 

IBAN rekeningnummer : ……………………………….. 

Naam en voorletters : ……………………………….. 

Datum  : ……………………………….. 

Handtekening  : ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Edese Volleybalvereniging TweeVV 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021 

 
Contributie  

per jaar 
Teamgeld / 

Nevobo-bijdrage 
Totaal 1e termijn 

2e t/m 4e 
termijn  

Senior competitiespeler 2x trainen € 315,00 € 135,00 € 450,00 € 214,50 € 79,50 

Senior competitiespeler 1x trainen € 200,00 € 135,00 € 335,00 € 185,75 € 50,75 

Senior recreant 1x trainen  € 200,00 € 15,00 € 215,00   €   65,75 € 50,75 

Senior recreant 1x trainen + meespelen in 

competitie (1 of meer wedstrijden) 
€ 200,00 € 65,00 € 265,00 € 115,75 € 50,75 

Jeugd A / B competitiespeler 2x trainen € 257,00 € 105,00 € 362,00 € 170,00 € 65,00 

Jeugd A / B competitiespeler 1x trainen € 152,00 € 105,00 € 257,00 € 143,75 € 38,75 

Jeugd C competitiespeler 2x trainen € 200,00 € 105,00 € 305,00 € 155,75 € 50,75 

Jeugd C competitiespeler 1x trainen € 121,00 € 105,00 € 226,00 € 136,00 € 31,00 

Jeugd A / B recreant 1x trainen € 152,00 € 15,00 € 167,00 € 53,75 € 38,75 

Jeugd C  recreant 1x trainen € 121,00 € 15,00 € 136,00 € 46,00 € 31,00 

CMV competitiespeler 1x trainen € 121,00 € 35,00 € 156,00 € 66,00 € 31,00 

 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2020-2021 

Senior: 18 jaar en ouder geboren vóór 01-10-2002 

Jeugd A: 16 en 17 jaar geboren op of na 01-10-2002 

Jeugd B: 14 en 15 jaar geboren op of na 01-10-2004 

Jeugd C: 12 en 13 jaar geboren op of na 01-10-2006 

CMV: jonger dan 12 jaar geboren op of na 01-10-2008 

*) De contributie, teamgeld en Nevobo-bijdrage worden vooruit betaald aan TweeVV voor de periode van één 

seizoen (1 juli tot 1 juli) middels automatische incasso. Middels een schriftelijk verzoek aan de penningmeester 

(penningmeester@tweevv.nl) is het mogelijk om in vier termijnen te betalen. Incassomaanden: september / 

december / februari / mei. Hiervoor wordt € 3,00 in rekening gebracht. 

Indien het lid zijn / haar lidmaatschap aan het einde van het seizoen wil beëindigen en 

derhalve in het nieuwe seizoen niet meer wil trainen en/of competitie wil spelen bij TweeVV, 

dient de opzegging schriftelijk te geschieden voor 1 juni met het daarvoor bestemde formulier 

op de website www.tweevv.nl of via een bericht aan het secretariaat (secretaris@tweevv.nl).   

Opzegging later dan 1 juni kan leiden tot extra administratiekosten.  

Opzegging van het lidmaatschap leidt niet automatisch tot restitutie van de contributie. 

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat (secretaris@tweevv.nl). 
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