Hans Pastoors
Tel. (06) 52315406
sec@nuovovolleybal.nl
Aanmelding lidmaatschap
Aan onze nieuwe leden,
Van harte welkom bij Volleybalvereniging NUOVO.
Hieronder vind je algemene informatie over het lidmaatschap, betalingen en andere zaken.
Het lidmaatschap.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend
voortgezet met één jaar.
Indien je toch wenst op te zeggen dan doe je dit schriftelijk vóór 1 juni bij het secretariaat.
Voor jeugdleden dient dit door de ouders te gebeuren.
Indien er een wijziging optreedt in je persoonlijke gegevens, meld dit dan direct bij het
secretariaat (sec@nuovovolleybal.nl).
Op aanvraag wordt een exemplaar van Statuten en Huishoudelijk Reglement ter inzage
aangeboden.
Financiële verplichtingen
Betalen van de contributie kan op twee manieren:
1. Een heel jaar vooruit. Daartoe zendt de penningmeester een nota voor het totale
verschuldigde bedrag. De penningmeester geeft de betalingsdatum aan. Indien er
een herinnering moet worden verzonden, zal het verschuldigde bedrag verhoogd
worden met € 5.- administratiekosten.
2. Door middel van een machtiging, waarbij de helft van het totaal verschuldigde
jaarbedrag (contributie + bondscontributie aan de NeVoBo) in augustus zal worden
afgeschreven en de tweede helft van het jaarbedrag in januari.
Bankrekening ING:
IBAN NL79INGB0000672360
Stortingen t.n.v. Volleybalvereniging NUOVO te Renkum
Elk lid van NUOVO is contributie verschuldigd aan de NeVoBo (Nederlandse Volleybal
Bond). Dat wordt via de verenigingen verrekend. De huidige contributies (2018-2019) voor
de diverse groepen zien er als volgt uit:
NUOVO
NeVoBo
Senioren die tweemaal trainen
€ 280,00
€ 90,00
Senioren (18 jaar en ouder)
€ 220,00
€ 90,00
Jeugd A, B, C (12 t/m 17 jaar)
€ 160,00
€ 50,00
Jeugd D, E, F ( t/m 11 jaar)
€ 125,00
€ 30,00
Recreanten
€ 152,50
€ 12,50
Extra training
+
€ 75,00
De leeftijd op 1 oktober van het jaar is bepalend voor verenigings- en bondscontributie.

Competitie
In de Regio Oost, onze speelkern, wordt op verschillende dagen competitie gespeeld.
NUOVO speelt alle thuiswedstrijden in principe op zaterdag in de Sporthal te Doorwerth
(Dalweg 3).
Als je wilt deelnemen aan wedstrijden vraag je eerst aan je trainer of dit mogelijk is. Daarna
beslist de Verenigingssectie Techniek in welk team je wordt ingedeeld.
Als je recent bij een andere vereniging al competitie hebt gespeeld, dan moet je jouw
spelerskaart inleveren bij de trainer of bij het secretariaat.
Als je nog niet eerder competitie hebt gespeeld, lever je een digitale pasfoto aan. Deze kun
je per mail sturen aan sec@nuovovolleybal.nl.
Van ouders van jeugd verwachten we dat ze bij toerbeurt helpen met het vervoer.
Wedstrijdkleding
Bij het spelen van wedstrijden is uniforme kleding verplicht. Iedere competitiespeler dient het
clubtenue te gebruiken. Shirt en broek worden tegen een borg van € 20,- in bruikleen ter
beschikking gesteld en wordt geen eigendom van de dragers. Nieuwe spelers kunnen zich
hiervoor melden bij Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl. Sokken (kort, wit) en
kniebeschermers, bij voorkeur zwart, moeten zelf aangeschaft worden.
Ieder spelend lid dient een bruikleenovereenkomst te tekenen, waarin alle voorwaarden
vermeld staan. Voor jeugdleden is ondertekening door een ouder verplicht.
Aansprakelijkheid
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen schade en/of letsel
tijdens trainingen, wedstrijden en vervoer naar en van wedstrijden.
Iedereen traint en speelt dus op eigen risico.
En verder…….
Om een vereniging goed te laten draaien moet er veel werk verzet worden. Logisch dus dat
we ook op jou een beroep doen om passende activiteiten uit te voeren. Als je competitie
speelt is af en toe tellen en helpen opbouwen en opruimen van de velden verplicht, behalve
wanneer je al een andere functie binnen de vereniging vervult. Per wedstrijddag worden door
het bestuur teams aangewezen voor deze taken. De taken worden binnen de teams tussen
de spelers verdeeld. Op niet opkomen voor deze taken staat een sanctie van € 5,-.
Voor de communicatie hebben we verschillende media. We hebben een clubblad de
SWITCH, een website www.nuovovolleybal.nl, Twitter, Facebook, Instagram en de Nuovoapp. Verder gebruiken we de mail voor berichten die voor onze leden van belang zijn.
Je kunt de app vinden in de Playstore onder Volleybal.nl - Mijn Club of je kunt via de app
store naar Mijn Club gaan. Natuurlijk is de app gratis. Als je deze gedownload hebt kun je
Nuovo toevoegen als favoriet. In de Nuovo-app verschijnen nieuwsberichten: bijvoorbeeld
over vakanties, toernooien, eigen activiteiten, teams, speel- en telschema etc.
Ons clubblad de SWITCH verschijnt vijfmaal per jaar. In de Switch staat vooral recente
informatie over de vereniging en de competitie e.d.
Beachvolleybal
In de zomerperiode is het ook mogelijk bij Nuovo te beachvolleyballen op onze
accommodatie op Sportpark De Bilderberg in Oosterbeek. Hiervoor vragen wij een
aanvullende contributie.
We wensen je een plezierige en sportieve tijd toe bij NUOVO.

