
Welkom
Wil je het inschrijfformulier en
privacy formulier goed doorlezen en
invullen?

De ingevulde formulieren mogen opgestuurd
worden naar ledenadministratie@mytilus.nl

mailto:ledenadministratie@mytilus.nl


Volleybalvereniging Mytilus is een vereniging 
voor jong en oud! Dit is al sinds de start van de
vereniging in 1981 nadat twee volleybal-
verenigingen fuseerden!

We hebben teams op verschillende niveaus en
leeftijden. De jongste mogen al vanaf 4 jaar
meedoen en leren op een speelse manier het
volleyballen, daarna komen onze aspiranten die in
de leeftijd van 13 t/m 18 jaar zijn. Na de aspiranten
kan je doorstromen naar onze seniorenteams als je
ook echt wedstrijden wilt spelen. 

Geen zin in wedstrijden maar vind je volleyballen wel
leuk? Sluit dan aan bij ons recreantenteam!

Volg ons anders ook meteen op:

V . V .  M Y T I L U S

https://www.facebook.com/vvmytilus
https://www.instagram.com/vvmytilus/
https://www.youtube.com/channel/UCGHPXRahycs2HOSkxe23Fdg


Wie
Maand
bedrag

Half
jaar

4 - 6 jaar € 11,25 € 67,50

7 - 12 jaar € 11,25 € 67,50

13 - 18 jaar (1x trainen per week) € 17,25 € 103,50

18 jaar en ouder (1x per week trainen) € 25,50 € 153,00

18 jaar en ouder (2x per week trainen) € 30,48 € 182,85

Recreanten € 17,25 € 103,50

Verenigingslid € 6,80 € 40,80

C O N T R I B U T I E  I N F O R M A T I E



A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N
E N  R E G L E M E N T E N

We verwachten van iedereen dat we elkaar met
respect behandelen en elkaars privacy respecteren.

Wedstrijden
Voor wedstrijden en trainingen worden er afspraken
met de trainer gemaakt over het aanwezig. Heb je
een wedstrijd en ben je de eerste van die dag? Dan
zorg je dat je op tijd aanwezig bent op het veld om te
bouwen. Ben je de laatste wedstrijd? Dan ruim je
met elkaar de velden ook weer op. 
Komen er familie en/of vrienden kijken? Super leuk!
Zij mogen plaatsnemen op de tribune, maar zich niet
met de wedstrijd bemoeien.

Vertrouwenspersoon
We hebben een vertrouwenspersoon. Gebeurt er
iets wat je niet zomaar met iemand kan/wil delen
zoals bijvoorbeeld pesten, dan kan je naar die
persoon gaan. Op de site onder 'bestuur &
commissie' vind je meer informatie.



 W E D S T R I J D K L E D I N G

Onze wedstrijden spelen we in wedstrijdkleding!

Speel je in de jeugd? Dan ontvang je voor de
wedstrijd een wedstrijdshirt vanuit de vereniging.
Deze moet ingeleverd worden als je naar de
senioren gaat of stopt met volleyballen.

Speel je bij de senioren? Dan wordt er verwacht
dat je je eigen wedstrijdshirt koopt via de
webshop op de website. Dit shirt is dus van jou!
Kijk met je team welk nummer er nog beschikbaar
is.

Verder speel je je wedstrijden in een zwart
broekje. Deze kan je of zelf kopen in de winkel of
ook via de webshop.

Voordat je wedstrijd mag spelen voor de Nevobo
moet er een lidmaatschap worden aangevraagd.
Hiervoor hebben we een pasfoto van je nodig. Dit
dient een officiële pasfoto te zijn.



Met elkaar, voor elkaar! Een vereniging kan niet zonder
vrijwilligers. Naast het rijden naar uitwedstrijden en de
verplichte teamtaken op wedstrijddagen door jeugd- en
seniorenteams wordt van elk lid (of ouder van een lid)
een extra bijdrage verwacht. Hieronder staan een
aantal taken genoemd waarvan er minimaal één moet
worden aangevinkt! 
We hopen daarom dat je ook je steentje wil bijdragen,
dit kan op de volgende manieren:

        Trainer

        Coach

        Bestuurslid

        Activiteitencommissie

        Social media bijhouden

        Scheidsrechter

        Sponsorcommissie

       

V R I J W I L L I G E R S



I N S C H R I J F F O R M U L I E R  -  1

Achternaam + voorletters:
Voornaam: 
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:                                              Geslacht: M     V
Lidmaatschap
        CMV / Mini
        
        Jeugd / aspiranten (trainen + Nevobo lid)
        
        Recreanten
        
        Senior (trainen + Nevobo lid)
        Senior (alleen trainen)
Automatische incasso
Ondergetekende geeft toestemming om de contributie (en
eventuele Nevobo bijdrage) per half jaar af te laten
schrijven, totdat het lidmaatschap wordt opgezegd, van:

IBANnummer:

Ten name van:

Ga verder met invullen op de volgende pagina.



I N S C H R I J F F O R M U L I E R  -  2

Ik betaal eenmalig een inschrijfgeld van € 15,- bij de
eerste contributie inning.
Ik betaal de contributie per half jaar vooruit, peildatum
incasso 1 januari en 1 juli.
Ik machtig Mytilus, tot wederopzegging, tot
automatische incasso van de contributie van
bovenvermeld rekeningnummer.
Ik zal voldoen aan de bepalingen uit de statuten en het
huishoudelijk reglement van volleybalvereniging Mytilus.
Ik zal in voorkomend geval mijn lidmaatschap
uitsluitend schriftelijk, via de website, opzeggen aan de
ledenadministrateur van de vereniging. Dit dient
minimaal één maand voorafgaand aan de halfjaarlijkse
peildatum incasso te geschieden.
Indien hieraan niet voldaan wordt, is nog een half jaar
contributie verschuldigd.

Met ondertekening van het inschrijfformulier ga ik ook
akkoord met onderstaande voorwaarden:

Datum:                               Handtekening:

Onder de 18 jaar? Laat dan één van je
ouders/verzorgers tekenen



P R I V A C Y  F O R M U L I E R

Persoonlijke gegevens van jezelf:

Achternaam + voorletters:

Voornaam: 

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto/filmpjes
op social media:
Ja / Nee

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto/filmpjes
op de website van Mytilus
Ja / Nee

Ik geef toestemming dat Mytilus mij via de nieuwsbrief op
de hoogte mag houden van gebeurtenissen
Ja / Nee

Ik geef toestemming dat mijn telefoonnummer wordt
gebruikt voor appgroepen / bellen m.b.t. het op de
hoogte houden wat voor mij specifiek belangrijk is
Ja / Nee


