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 de contributie + de
bondscontributie aan de NeVoBo in augustus zal worden afgeschreven en de tweede
helft van de contributie 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 (2016-2017) voor
de diverse groepen zien er als volgt uit:
NUOVO
NeVoBo
Senioren die tweemaal trainen
€ 280,00
€ 80,00
Senioren (18 jaar en ouder)
€ 210,00
€ 80,00
Jeugd A, B, C (12 t/m 17 jaar)
€ 150,00
€ 50,00
Jeugd D, E, F ( t/m 11 jaar)
€ 120,00
€ 30,00
Recreanten
€ 140,00
€ 10,00
Extra training
+
€ 70,00
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. Op niet opkomen bij tellen
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.

Volleybalvereniging NUOVO Gemeente Renkum

Aanmeldingsformulier
Graag het formulier duidelijk invullen en dit inleveren bij de train(st)er. Plus een digitale
pasfoto (sturen naar sec@nuovovolleybal.nl).
Achternaam: . . . . . . . . . . . . .
Roepnaam: . . . . . . . . .

Voorletters:

Adres: . . . . . . . . .
Postcode:

Plaats: . . . . . . . . .

E-mail adres:
(voor jeugd) ook E-mail adres ouder:
Telefoonnummer:

Mobiel:

Geboortedatum:

Geslacht: O m / O v

IBAN nr.:
Gewenste betaalwijze:
O per half jaar (d.m.v. machtiging)

O per jaar

Het is mij bekend dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging als lid dient
schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat voor 1 JUNI.
(Bij minderjarigen is ondertekening door een ouder/voogd noodzakelijk.)

Handtekening:

Datum:

1. Indien u eerder lid was van een volleybalvereniging:
Bij welke vereniging(en):

regio/kern:

Heeft u daar ook competitie gespeeld?

O n / O j – welk team en klasse:

Wat was het laatste jaar dat u competitie speelde?
2. Wilt u bij NUOVO competitie gaan spelen:
O ja, zo snel mogelijk
Secretariaat

O nee

Bondsformaliteiten: O uitgevoerd O nog niet O n.v.t. code:
Paraaf:

Datum:
Penningmeester

O ja, misschien later, te weten:

Ingangsdatum contributie:

Bijz.:
Datum:

Verwerkt in ledenadministratie onder nummer:

Voorzitter VSTJ – voor gezien en akkoord
Bijz.:
Datum:
O Zwart maken indien van toepassing

Paraaf:

Paraaf:

Afgeven van een machtiging
Ongetwijfeld heeft u steeds terugkerende rekeningen voor regelmatige betalingen. Wellicht heeft u
voor deze betalingen een machtiging afgegeven. Ook het betalen van contributie aan NUOVO is een
betaling die regelmatig terugkomt.
Volleybalvereniging NUOVO heeft met ING een overeenkomst voor het gebruik van de standaard
Europese incasso. Wij willen graag de contributie en bondscontributie automatisch bij de leden
incasseren. NUOVO heeft dan minder kosten voor het betalingsverkeer; daarnaast levert deze manier
van incasseren van de contributie minder administratieve handelingen op. Om automatisch te kunnen
incasseren is het wel noodzakelijk dat u Volleybalvereniging NUOVO daar een machtiging voor geeft.
Indien u ons machtigt, zullen er twee afschrijvingen per jaar plaatsvinden. De eerste afschrijving vindt
plaats in augustus en bestaat uit de helft van de NUOVO-contributie + de bondscontributie. Het tweede
deel van de NUOVO-contributie wordt in januari afgeschreven. Als u het niet eens bent met een
afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken door uw bank.
Wij verzoeken u dus vriendelijk om onderstaande machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens het bestuur,
Gertjan Eshuis, penningmeester.

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Naam:

Volleybalvereniging NUOVO

Adres:

Schimmelpennincklaan 29, 6871 TT Renkum

Incassant ID:

NL85ZZZ401236330000

om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening het verschuldigde bedrag wegens contributie en
bondscontributie af te schrijven via de standaard Europese incasso (SEPA).
IBAN:
Achternaam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

