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Aanmeldformulier lid VVC Best 

Let op: dit aanmeldformulier bestaat uit zes pagina’s 

Welkom 

Wat leuk dat jij je aanmeldt als lid van onze volleybalvereniging. Om de aanmelding goed te kunnen 

verwerken, vragen we je om onderstaande informatie volledig en goed door te lezen. Hierna kun je dit 

aanmeldformulier gaan invullen. Alvast veel volleybalplezier gewenst. 

Teams 

Binnen onze vereniging zijn de teams verdeeld over: 

• heren en dames Nevobo  18 jaar en ouder 

• heren en dames trim teams  

• recreanten (gemengd) 

• jongens en meisjes Nevobo 12 -18 jaar 

• CMV teams Nevobo 6 -12 jaar 

 

Nevobo teams (met uitzondering van de CMV) doen mee aan de competitie van de Nederlandse Volleybal 

Bond (Nevobo). Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld op zaterdagen in de periode september 

tot en met april. Een wedstrijd op een doordeweekse dag kan ook voorkomen. Doordeweeks hebben de 

teams 1 a 2 trainingen in de avond. 

In overleg is het mogelijk met een Nevobo team mee te trainen zonder dat je deelneemt aan de 

competitie. Je kunt deze mogelijkheid aankruisen op het inschrijfformulier.  

De CMV (Cool Moves Volley) teams spelen geen competitie, maar hebben gemiddeld 1 keer per maand 

op zondag een toernooi in de regio waarbij ze het opnemen tegen CMV-teams van andere verenigingen. 

De CMV-spelers trainen 1x per week. 

Trim teams doen mee aan de competities van Nuvoc (dames) of VC Geldrop (heren). Wedstrijden worden 

gespeeld op doordeweekse avonden. Zij trainen 1x per week. 

Tot slot bestaat er nog een mogelijkheid om alleen recreatief te trainen. Dit wordt gedaan binnen de 

recreantengroep 1x per week. 

Contributie 

Na inschrijving wordt door de Technische Commissie vastgesteld in welk team het nieuwe lid wordt 

ingedeeld. De jaarcontributie bedraagt: 

 

Groep Contributie 

CMV € 123,00 

Jeugd  € 185,00 

Senioren (tot 21 jaar) € 234,00 

Senioren (21 jaar en ouder) € 261,00 

Trim  € 160,00 

Recreanten € 128,00 

2e training € 50,00 
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Peildatum voor de leeftijd is 1 oktober. 

Betaling, overige kosten en gezinskorting 

Bij inschrijving worden eenmalig inschrijfkosten in rekening gebracht. De contributiebetaling geschiedt 

in twee termijnen via automatische incasso. Hiervoor kun je gebruik maken van bijgevoegd 

machtigingsformulier. Je kunt de contributie eventueel ook na ontvangst van een factuur zelf overmaken, 

maar in dat geval zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. Tot slot kennen we een 

kortingsregeling indien meerdere leden van een gezin volleyballen bij ons. De respectievelijke bedragen 

staan in navolgende tabel. 

 

Aanvullende contributie   

- eenmalige inschrijfkosten € 10,00 

- administratiekosten bij geen gebruik van een automatische incasso € 10,00 

- korting 2e en volgende betalende gezinsleden € 10,00 

 

Afmelding en restitutie 

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk met ingang van 1 februari of met ingang van het nieuwe 

seizoen (1 augustus). Afmeldingen dienen respectievelijk vóór 1 januari of 1 juni schriftelijk (e-mail) 

ingediend te worden bij de ledenadministratie. 

Bij een aaneengesloten periode van tenminste 6 weken ziek of geblesseerd, studie of uitzending kan een 

gedeelte van de contributie op verzoek van de speler worden gerestitueerd. Neem hiervoor contact op 

met de ledenadministratie. 

Vragen 

Voor vragen kun je terecht bij de Technische Commissie of onze ledenadministratie. Contactgegevens 

vindt u hieronder en op internet: https://www.vvc-best.nl. 

Maak voor jezelf een kopie en lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier samen 

met het machtingsformulier in bij een lid van de Technische Commissie (TC): 

• Alex Limpens – senioren Nevobo en tevens voorzitter TC 

• Koen Meeusen – jeugd Nevobo 

• Wendy van den Hondel – CMV 

• Edith van Zandvoort - trim 

 

Algemeen e-mail adres technische commissie: tc@vvc-best.nl 

 

Je wordt vervolgens direct ingedeeld in een team en de inschrijving zal door onze ledenadministratie 

worden verwerkt. 

 

Voor vragen en adreswijzigingen kun je direct terecht bij onze ledenadministratie: 

Saskia van Deijne 

Dophamer 34 

5684 KG Best 

T: 06-22995404 

E: ledenadministratie@vvc-best.nl 

mailto:ledenadministratie@vvc-best.nl
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Inschrijfformulier 

Deel I - Gegevens 

Achternaam:  

 

Voorletters:  

Roepnaam:  

 

Geboortedatum:  

Adres:  

 

Geslacht:  Man  Vrouw 

Woonplaats:  

 

Postcode:  

Emailadres:  

 

 

Telefoonnum-

mer: 

 

Naam 

ouder1*: 

 Naam  

ouder2*: 

 

Emailadres 

ouder1*: 

 

 

 

Emailadres 

ouder2*: 

 

Telefoonnum-

mer ouder1*: 

 

 

Telefoonnum-

mer ouder2*: 

 

*minimaal 1 ouder invullen als lid jonger is dan 18 jaar. 

 

Nevobo:  Senior  Jeugd  CMV  wel competitie 

Trim / Recreant:  Trim    Recreant  geen competitie 

        volgt 2e training 

 

Deel II - Vragen 

Hoewel niet verplicht vragen wij je om antwoord te geven op onderstaande vragen: 

• Kun je aangeven hoe je in contact bent gekomen met VVC Best? 

 Familie  Schoolsport  Vrienden  Internet  Krant   

 Anders, namelijk:  

 

• Voor het organiseren van activiteiten, geven van trainingen, coaching en belangrijke technische 

zaken is VVC Best aangewezen op vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden of 

ouders die zich willen inzetten voor VVC Best. Ben je bereid om je in te zetten als vrijwilliger? 

 Ja, ik ben ouder dan 14 jaar en wil me graag inzetten voor VVC Best. 

 Ja, mijn ouder / verzorger wil zich graag inzetten voor VVC Best. 

 Nee, (vooralsnog) geen interesse. 
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Indien ja, kun je aangeven waar je interesse naar uit gaat?: 

 Trainen en/of coaching  Organiseren activiteiten 

 Technische zaken  Bestuursfunctie 

 Anders, namelijk:  

Wanneer je hebt aangegeven je voor VVC Best te willen inzetten, zal een bestuurs- of commissielid 

contact met je opnemen. 

 

• Als vereniging hechten wij veel waarde aan een goede begeleiding van (jeugd)leden. Om deze 

begeleiding optimaal te laten verlopen, is het voor de trainers en coaches belangrijk om op de hoogte 

te zijn van de achtergronden van onze (jeugd)leden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een speciaal 

dieet, diabetes, moeilijk lerend of een gedragsbeperking. Wil je dit bij ons onder de aandacht 

brengen, dan mag je dit hieronder in te vullen. 

Speciale aandacht voor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je deze informatie liever persoonlijk kenbaar maakt, dan kan dat natuurlijk ook. Hiervoor kun je 

contact opnemen met de Technische Commissie tc@vvc-best.nl. 

 

• VVC Best brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Daarmee blijf je op de hoogte van belangrijke 

ontwikkelingen binnen onze vereniging, activiteiten, competitiestanden en nieuws van de 

Nederlandse volleybalbond. Deze wordt standaard naar het opgegeven email-adres gestuurd als je 

daar toestemming voor geeft op de volgende pagina 

 

• Heb je nog aanvullende vragen, opmerkingen of wensen? Vermeld ze dan hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tc@vvc-best.nl


 
 

 

Versie 11-12-2022 Pagina 5 van 6 

 

Volleybal Vereniging Conditio Best 
Ledenadministratie VVC Best 

p/a Dophamer 34 
5684 KG Best 

 
ledenadministratie@vvc-best.nl http://www.vvc-best.nl 

 

 

Deel III – Ondertekening formulier en toestemming gebruik gegevens 

 

Ondergetekende verklaart van de toelichting op pagina 1 en 2 van dit aanmeldformulier kennis te hebben 

genomen en zich hieraan te zullen houden. Tevens aanvaardt hij/zij dat VVC Best een beperkte 

aansprakelijkheidsverzekering heeft en gaat hij/zij akkoord dat VVC Best zijn/haar gegevens deelt met 

de Nederlandse Volleybalbond en zijn/haar telefoonnummer en email-adres deelt met de trainer, coach 

en teamgenoten. 

  

VVC Best hecht veel waarde aan uw privacy, zie hiervoor onze privacyverklaring op https://vvc-

best.nl/wp/wp-content/uploads/2022/12/Privacy-verklaring-dec-2022-.pdf 

Om aan de wettelijke bepalingen rondom de privacy te kunnen voldoen, willen we graag uw toestemming 

(of in het geval van minderjarigen toestemming van ouder/verzorger) voor een aantal onderwerpen. 

Graag aankruisen waar u toestemming voor geeft: 

 

Ik geef bij deze toestemming: 

 voor het ontvangen van de VVC Best nieuwsbrief1; 

 voor het plaatsen van naam en foto’s waarop ik herkenbaar in beeld ben2;  

 

LET OP: bij minderjarigen (< 18 jaar) dient één van de ouders of voogd te tekenen. 

 

Naam:  

 

Datum:  

Handtekening:  

 

 

Plaats:  

 

   

 

  

 
1 Alle info over de vereniging die je nodig hebt wordt hierin vermeld, denk aan activiteiten, weetjes, kalender etc. 
2 Denk hierbij aan team/wedstrijdfoto’s, teamindeling op de website van VVC Best, social-media of artikelen in Groeiend Best. 

https://vvc-best.nl/wp/wp-content/uploads/2022/12/Privacy-verklaring-dec-2022-.pdf
https://vvc-best.nl/wp/wp-content/uploads/2022/12/Privacy-verklaring-dec-2022-.pdf
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Doorlopende machtiging 

 

Naam incassant: VVC Best 

Adres incassant: Mauritslaan 7 

Postcode + Woonplaats incassant: 5684 LD Best 

Incassant ID NL81ZZZ402360640000 

Kenmerk machtiging3  

 

Ondergetekende, bevoegd rekeninghouder van de hierna genoemde rekening, machtigt hierbij 

Volleybalvereniging Conditio Best (V.V.C. Best) het eenmalige inschrijfgeld en periodiek de contributie 

(inclusief de bedragen voor het spelen van competitie/toernooien en extra trainingen) te incasseren tot 

wederopzegging. 

 

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. 

 

Naam:  

 

Adres:  

 

Postcode + Woonplaats:  

 

Rekeningnummer (IBAN formaat)  

 

Ten name van:  

 

 

Handtekening:  

 

 

 

Plaats:  

 

 Datum:  

 

 
3 In te vullen door de ledenadministratie 


