
Achternaam en voorletters: Voornaam: 

Adres:

Postcode: Woonplaats: 

Man Vrouw

E-mailadres (lid):

E-mailadres (ouder):
(Bij minderjarig kind e-mailadres van ouders/verzorgers)

Telefoonnummer: Mobiel (lid): 

Mobiel (ouder): 

Eventuele opmerkingen:

Ik geef hierbij toestemming om foto- en/of videomateriaal, gemaakt tijdens activiteiten van de vereniging

waaronder ook wordt verstaan thuis- en uitwedstrijden, te gebruiken door de vereniging.

svp aankruisen

Plaats:

Datum:
(Bij minderjarig kind handtekening van ouder/verzorger)

                                                                          

Geslacht: Geboortedatum:

Handtekening: 

Volleybalvereniging S'62  Swalmen
Secretariaat: Lambertusstraat 16 - 6071 KL  SWALMEN

AANMELDINGSFORMULIER

automatisch verlengd voor de periode van één (verenigings-)jaar.

dingsformulier ontvangen.

Ondergetekende verklaart hierbij lid te willen worden van Volleybalvereniging S'62  te Swalmen onder
de door deze vereniging gestelde voorwaarden  en met inachtneming van de algemene gedragsregels .
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één (verenigings-)jaar, dat loopt van 1 juli tot en met

30 juni van het jaar daaropvolgend.  Zonder schriftelijke  afmelding vóór 30 juni, wordt het lidmaatschap

De algemene gedragsregels , alsook een actueel contributieoverzicht , heb ik gelijktijdig met dit aanmel-

S.v.p. recente (pas)foto t.b.v. spelerskaart digitaal sturen aan 

secretaris@s62-swalmen.nl

Dit blad (overige bladen houd je zelf) volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij:
Loes Cluitmans  -  Lambertusstraat 16  -  6071  KL  SWALMEN

Facebookpagina van S'62

Website van S'62, www.s'62-swalmen.nl

Digitale of gedrukte media zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen etc. 



1. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgende op de datum van aanmelding.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal één verenigingsjaar en 
wordt stilzwijgend telkens verlengd met één (verenigings)jaar. 

3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het contributiejaar en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het
jaar daaropvolgend.

4. Opzegging voor het volgende verenigingsjaar is alleen mogelijk met een volledig ingevuld 

afmeldingsformulier te vinden op de website. (downloads)

5. Het ondertekende opzegformulier dient uiterlijk 30 juni te worden ingeleverd bij de secretaris.

6. Als peildatum voor de leeftijd geldt de leeftijd op de eerste dag van het verenigingsjaar, dus
de leeftijd per 1 juli.

7. De jaarcontributie voor het seizoen vanaf 1 juli 2017 bedraagt:

CMV niveau € 90,00
Vanaf C-jeugd € 132,50

8. Bij aanmelding ná aanvang van het verenigingsjaar, dus ná 1 juli, geldt het volgende schema:

juli - augustus - september - oktober 100% van de jaar contributie
november - december - januari - februari 67% van de jaar contributie

maart - april - mei 33% van de jaar contributie

Bij aanmelding in juni, gaat de contributie in op 1 juli daaropvolgend.

9. Bij afmelding vanwege bijzondere omstandigheden zal het bestuur oordelen of er sprake is
van gedeeltelijke restitutie van het reeds betaalde contributiegeld.
Het lid dient hiertoe zelf schriftelijk een verzoek in.

10. De verschuldigde contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van de contributie-nota te
worden voldaan op bankrekening:  NL71RABO 0150 3038 66  t.n.v. Volleybalvereniging S'62
Swalmen, onder vermelding van de naam en geboortedatum van het lid.

11. Ieder lid ontvangt in bruikleen een volledig kledingpakket. De voorwaarden en gebruiksregels
worden beschreven in de gebruikersovereenkomst. 

12. Verwerking van persoonsgegevens (AVG)
Persoongegevens van leden worden door S'62 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Adminstratieve doeleinde;

- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. 

- Het publiceren van fotomateriaal en namen op zowel digitale en schriftelijke uitingen van de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is : 

- De Lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging S'62 de volgende persoonsgegevens van u

vragen

- Naam, adres, postcode en woonplaats

- Telefoonnummer / Mobielnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Geboortedatum

- Data m.b.t. het kunnen verstrekken van het kledingpakket zoals maatvoering broek, t-shirt - schoenmaat.

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging S'62 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 

7 jaar.

Volleybalvereniging S'62  Swalmen
Secretariaat: Lambertusstraat 16 - 6071 KL  SWALMEN

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE



Volleybal is een sport, waarbij veel technische vaardigheden vereist zijn.  Volleybalvereniging S'62 Swalmen

wil hier de juiste condities en faciliteiten voor bieden en het spel geheel volgens de 'fair-play'  regels spelen.
Bovenal is volleybal een teamsport.

Volleybalvereniging S'62 heeft in algemene regels vastgelegd, hoe we met elkaar, de tegenstander en met de
omgeving dienen om te gaan.  Als lid van volleybalvereniging S'62 dien je deze regels te kennen en ze ook
daadwerkelijk na te leven.

TRAININGEN

= de trainingen zijn niet vrijblijvend, maar noodzaak.  Het afmelden bij de trainer is een kwestie van
normale beleefdheid.  Geen zin is dus geen reden om niet deel te nemen of je niet in te spannen.

= zorg dat je tijdig, in sportkleding, in de hal aanwezig bent.

= klieren tijdens de training belemmert andere teamleden en de trainer om optimaal te trainen
en is daarom niet toelaatbaar.

= heb respect voor de trainer en luister naar zijn/haar uitleg.  Ben je het ergens niet mee eens of
heb je een andere visie, bespreek dit dan ná de training met hem/haar.

= laat waardevolle spullen (ringen, gsm, ed) zoveel mogelijk thuis of neem ze mee de hal in.
Het gebruik van telefoons tijdens de training is niet toegestaan.

= de vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschading van persoonlijke 
eigendommen. 

WEDSTRIJDEN

= volleybal is een teamsport, laat je teamleden niet in de steek door je onnodig af te melden.
Ben je echt niet in staat om te spelen, bv door ziekte, meld je dan tijdig af bij de trainer/coach.

= zorg dat je op de afgesproken tijd bij de hal aanwezig bent.

= begin tijdig en intensief, als team, aan de warming-up.

= heb respect voor je coach en luister naar zijn/haar uitleg.  Ben je het niet met hem/haar eens, of
heb je een andere visie, bespreek dit dan ná de wedstrijd.

= respecteer de tegenstander en de scheidsrechter, ga tijdens de wedstrijd niet in discussie en
laat je niet provoceren.

= ook de wisselspelers maken deel uit van het team.  Moedig je team aan en doe mee aan de team-
bespreking tijdens de time-out.

VOOR EN NA …

= help bij trainingen of thuiswedstrijden bij het opzetten van het net en de verdere benodigdheden,
o.a. banken, tafel, stoelen en telbord. Deze materialen zijn duur. Behandel ze voorzichtig.

= zorg dat na de training en na het inspelen alle ballen weer in de ballentas komen, laat geen ballen
in de zaal liggen.

= gooi alle afval in de afvalbakken en laat geen rommel achter in de hal of kleedlokalen.

= douchen hoort bij sporten (maar stellen wij niet verplicht), laat echter de kleedkamer netjes achter
voor de volgende gebruikers.

AFSPRAKEN

= maak onderling, trainer/team, afspraken over trainingsdoelen, wedstrijddoelen
en andere relevante zaken.  Houdt deze doelen altijd voor ogen.

Volleybalvereniging S'62  Swalmen
Secretariaat: Lambertusstraat 16 - 6071 KL  SWALMEN

ALGEMENE GEDRAGSREGELS


