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Aanmeldings- en machtigingsformulier 
 

Volleybalvereniging VOC-Maarssen 
Inleveren via train(st)er of commissielid bij ledenadministratie:  
Mail leden@voc-maarssen.nl  
of 
Website http://www.voc-maarssen.nl/ 
digitaal aanmelden https://www.voc-maarssen.nl/inschrijfformulier/  

________________________________________________________________________________________________  
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de volleybalvereniging VOC-Maarssen te Maarssen en:  

• verklaart zich te zullen houden aan de binnen de vereniging geldende regels 
(Statuten, Huishoudelijk Reglement, Verenigingsinformatie  

• geeft een machtiging af ter incasso voor de contributie en overige eenmalige bijdragen  
(in principe in 2 termijnen eind augustus en eind december) van het hieronder 
ingevulde bankrekening nummer. (Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 
weken om uw bank opdracht te geven om het bedrag terug te boeken)  

• geeft aan bekend te zijn en akkoord te gaan met het privacybeleid van VOC-Maarssen 
zoals beschreven in de privacyverklaring. 

 
Achternaam: _________________________________ Geboortedatum: _________________ 
 
Roepnaam: _________________________________  Voorletters_________ man/vrouw* 
 
Adres: _________________________ Postcode:  _________Woonplaats: ____________ 
 
Telefoon ouder  _______________________________ 
 
E-mail ouder  ________________________________ 
 
Telefoon / mobiel kind _______________________________ 
 
E-mail kind ________________________________ 
 
Rekeningnummer bank (IBAN): ______________________________________________________ 
 
Wil gaan deelnemen aan: O competitie O jeugd O minivolleybal O recreant 
 
Ondergetekende geeft eveneens toestemming om naam en/of fotomateriaal van mijn zoon/dochter 
op social media te publiceren. 
 
Handtekening: (indien jonger dan 18 jaar)  

 Handtekening ouder/verzorg(st)er:   

________________________   Foto 

datum:__________________ __________________________ 
 Bijvoegen 
 30 x 40 mm 

   of jpg 

***U dient een recente pasfoto bij te voegen voor lidmaatschap NeVoBo***   

Bent U eerder lid geweest van een volleybalvereniging?  Ja / Nee  
O Ja, van______________   tot ____________   bij  __________________________  

Lidnummer bij oude vereniging_____________________________________________  

In te vullen door train(st)er, JC-lid:  
eerste keer meegetraind op: datum ………………..  

Trainingsgroep of team: ____________________________   

Naam train(st)er of commissielid ____________________________   

 
In te vullen door ledenadministratie: 
Verwerkt ledenadministratie op: ……………………………………………….. 
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JEUGD VOLLEYBAL MAARSSEN  
Jeugdleden mogen 4 x gratis meetrainen om met deze boeiende sport kennis te maken! Vind je 
volleybal leuk dan kun je echt lid worden bij de knotsgezellige jeugdafdeling van VOC- 
Maarssen. Naast de trainingen proberen we allerlei leuke activiteiten voor de jeugd te 
organiseren zoals toernooien, feesten en het jaarlijkse kamp of uitje. 

 

CIRCULATIE MINI VOLLEYBAL (CMV)  
Volleyballen is best moeilijk, vooral voor jonge kinderen. Wat u misschien nog niet wist: CMV jeugd 
zijn onze jeugdleden van 7 tot 12 jaar. CMV volleybal wordt gespeeld met aangepaste spelregels 
op 6 verschillende niveaus. Elk seizoen zijn er diverse CMV-toernooien waar je aan kan meedoen. 
Maar met niveau 5 en 6 kun je ook aan een echte competitie meedoen. 

 

JEUGD 12 tot 18 jaar 
Jeugd kan ingedeeld worden in leeftijdsklassen:  

A-jeugd: 17 t/m 18 jaar 
B-jeugd: 15 t/m 16 jaar 
C-jeugd: 12 t/m 14 jaar 
 

*Voor alle bovengenoemde leeftijden geldt als peildatum 1 oktober van het lopend seizoen. Ben je 
voor 1 oktober jarig ga je een leeftijdsklasse omhoog. 

 

Heb je interesse, maar heb je nog meer vragen of wil je extra informatie dan kun je een email 
sturen naar jc@voc-maarssen.nl 

 

CONTRIBUTIE  
De contributie voor het seizoen 2019-2020 is al volgt opgebouwd: 
 

Competitie Spelend Nevobo VOC-Maarssen 

Senior  € 85,-  € 258,- 

Jeugd 12 t/m18 jaar (A, B en C jeugd)   € 48,-  € 184,- 

 Jeugd jaarlijkse bijdrage kleding   € 16,- 
 Recreatie / Toernooivorm   
 Senior & Mini's  € 27,-  € 163,- 

Verenigingslid   

Verenigingslid  € 15,-   

   
• Voor alle bovengenoemde leeftijden geldt als peildatum 1 oktober van het lopend seizoen(juli-

juni);  
• Het inschrijfgeld bedraagt €  5,00;  
• Gezinskorting wordt verleend vanaf het 2e kind;  
• De gezinskorting bedraagt 1/3 deel van de laagste contributie. (geldt alleen voor jeugd 6 t/m 

17 jaar);  
• U kunt gebruik maken van de U-pas voor uw lidmaatschap (zie voorwaarden op 

https://www.u-pas.nl/);  
• NeVoBo contributie is afhankelijk van het team, waarin gespeeld wordt;  
• De contributie wordt bij voorkeur betaald met automatische incasso. In geval van handmatige 

betaling wordt € 5,00 per contributieronde in rekening gebracht. 

 

KLEDING  
Wil je informatie over de tenue shirts die we bij VOC-Maarssen hebben kan je contact opnemen 
met de kledingcommissie via kleding@voc-maarssen.nl of neem eens een kijkje op 
https://www.voc-maarssen.nl/kleding/ 

 

Voor het bestellen van de broekjes en andere volleybal gerelateerde zaken verwijzen wij jou graag 
door naar https://www.volleybaldirect.nl/volleybal-clubcollectie-voc-maarssen 
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