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AANMELDINGSFORMULIER 

 

Ondergetekende wenst lid te worden van Volleybalvereniging Steevast 

Achternaam + voorletter(s):   

Voornaam:   Man / Vrouw*  

Straatnaam + huisnummer:   

Postcode en plaats:   

Telefoon:   Mobiel:   

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):   

E-Mail adres:   

Datum inschrijving (dd-mm-jjjj):     

Voorkeur team: Senioren dames, senioren heren of senioren recreanten (v.a. 18 jr)  

 Jeugd (tot 18 jaar) / CMV (tot 12 jaar)* 

Trainen: 1x per week / 2x per week* 

Competitie: Ja / Nee*    

Hebt u het afgelopen seizoen competitie gespeeld? Ja / nee*, bij vereniging:    

 

Hebt u kennis van:    Nee* 

   Ja, namelijk bedrijfshulpverlening / EHBO / 

  Reanimatietechniek* 

Hebt u in het verleden een scheidsrechter diploma behaald? Ja / Nee* 

  

V.V. Steevast organiseert jaarlijks clubacties, gericht op het werven van extra inkomsten voor de 

vereniging. Bent u bereid om deel te nemen aan één of meerdere clubacties?  Ja / Nee1 

 

Hierbij machtig ik de vereniging, tot wederopzegging, de contributie via automatisch incasso af te 

schrijven van mijn rekening2 

IBAN – rekening:      

Rekening ten name van:      

 

Handtekening voor akkoord lidmaatschap en automatische incasso. Indien jonger dan 18 jaar dient de 

ouder of verzorger te tekenen: 

 

Datum (dd/mm/jjjj):    Handtekening:   

 

Gelieve dit formulier in te leveren via de trainer bij de ledenadministratie 

Wij verzoeken u bij het inleveren van het aanmeldingsformulier een pasfoto (of spelerskaart) 

in te leveren als u competitie wilt spelen. Gelieve op de achterzijde van de pasfoto uw naam 

en geboortedatum vermelden. 

                                                 
* Doorstrepen wat niet van toepassing is 
1
 Indien u niet deelneemt aan een clubactie zal er extra incasso worden gedaan van €15,00 voor seniorleden en €7,50 

voor jeugdleden. 
2
 Het automatisch incasso wordt in 3 termijn afgeschreven: 1 september, 1 december en 1 maart 
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VERENIGINGSINFORMATIE 

 

Bestuur 

Naam Functie Mail 

Alexander Tienstra Voorzitter voorzitter@steevast.eu 

Gerard van der Burg Secretaris secretariaat@steevast.eu 

Stephanie Stienstra Penningmeester penningmeester@steevast.eu 

Stephanie Stienstra Ledenadministratie ledenadmin@steevast.eu 

Miriam Buivenga Algemeen lid  

Jan van Leuveren Algemeen lid  

Algemeen mailadres gehele bestuur: bestuur@steevast.eu  

 

De vereniging 

VV Steevast is een vereniging die de volleybalsport op verschillende niveaus beoefent. Naast leden die 

alleen de trainingen bezoeken, zijn er teams zowel bij de mini’s, junioren als senioren die deelnemen aan 

de competitie van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Het volleybalseizoen loopt van september 

tot en met mei. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

De trainingen worden gehouden in sporthal ‘De Waterwijck’ op donderavond tussen 17.00 en 22.30 uur 

en voor een aantal teams ook op maandag van 18.00 tot 22.30 uur in sporthal ‘De Waterwijck’. De 

wedstrijden zijn op dinsdagavond en zaterdag. De mini’s hebben wedstrijden in toernooivormen. 

Verdere verenigingsinformatie is te vinden op onze website: www.steevast.eu 

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt telkens voor een jaar aangegaan. Opzegging van het lidmaatschap dient 

statutair, schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie vier weken voor het einde van het 

verenigingsjaar. 

Leden ontvangen regelmatig de online nieuwsbrief van de vereniging op hun mailadres 

 

Contributie 

De jaarcontributie is opgebouwd uit een bondsbijdrage en een verenigingsbijdrage en wordt bij u in 3 

termijnen in rekening gebracht. Betaling kan alleen per automatische afschrijving geschieden. 

Jaarcontributie 2017-2018* 
(in euro’s) 

Recreatief Competitie 
1x trainen 

Competitie 
2x trainen 

Senioren vanaf 18 jaar 130 210,00 310,00 

Junioren 12 t/m 17 jaar** 110 160,00 220,00 

CMV t/m 11 jaar 100 145,00 n.v.t. 

* Contributie het laatst vastgesteld op de ledenvergadering van 10-11-2016 

** Peildatum NeVoBo is jaarlijks op 1 oktober 

 

Vrijwilliger 

Naast de trainingen en de wedstrijden bestaan er binnen de vereniging ook veel werkzaamheden 

waarvoor af en toe een beroep op u gedaan kan worden. We benoemen hier het deelnemen aan acties, 

het fluiten van wedstrijden, coachen, etc. Daarnaast zijn er binnen de vereniging diverse functies binnen 

commissies te vervullen. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u hiervoor leden van het bestuur 

benaderen of u aanmelden op de jaarlijkse ledenvergadering. Van de ouders van de jeugdleden wordt 

verwacht dat zij helpen bij het vervoer naar wedstrijden en kunnen zij ook overige functies bekleden 

binnen de vereniging. 
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