
 

www.volleybalclubgilze.nl       

Beste jeugdvolleyballer en ouders/verzorgers,  
 
Hierbij tref u wat extra informatie en de formulieren voor de aanmelding.  
 
Uiteraard willen we de nieuwe jeugdvolleyballer alvast welkom heten als lid van onze 
vereniging. Wij hopen dat je veel plezier zult hebben op de trainingsavonden en 
wellicht ook in één van de competities.  
 
1. Tijden en trainingsdagen 
De trainingen zijn wekelijks op donderdagavond. 
18:30-19:30* Jeugdgroepen CMV niveau 3 t/m 6, leeftijd 6-13 jaar 
19:30-20:30 Jeugdgroep Nevobo jeugd A t/m C, 13-17 jaar  
(* tijdens basisschoolvakanties vervalt eerste trainingsuur) 

 
2. Aanmelden 
Door het invullen van het ‘Aanmeldingsformulier nieuw jeugdlid’ en inleveren bij een 
jeugdtrainer zal je inschreven worden als VC Gilze jeugdlid. Ouders/verzorgers 
dienen aanvullend te ondertekenen. 
Ook de AVG Privacy verklaring dient doorgelezen en door ouders ondertekend te 
worden en ingeleverd. 
 
3. Contributie 
Korte tijd na aanmelding ontvangt u een contributienota. Bij aanmelding tijdens het 
seizoen zal deze naar rato zijn van het resterend seizoen.  
Ledencontributie voor een volledig seizoen bedraagt €80,=. Competitiespelers 
betalen een aanvullend bedrag afhankelijk aan welke competitie ze deelnemen. Voor 
CMV is dit ca €37,50. Voor de Nevobo ca. €75,=  
Het verschuldigde bedrag graag binnen 14 dagen op onze rekening overmaken. 
Met vragen over de contributie, betalingen en facturen kunt u terecht bij de 
penningmeester Irma de Graef via administratie@volleybalclubgilze.nl 
 
3. Competitie 
De jeugdgroepen van VC Gilze spelen zowel in de CMV jeugdcompetitie als in de 
Nevobo jeugdcompetitie. CMV is een systeem waarbij de volleybaltechnieken 
stapsgewijs opgebouwd worden naar het volwaardig volleybalspel. Binnen de regio 
midden-brabant is ongeveer maandelijks op zondag een competitiedag. 
De Nevobo competitie is vooral op zaterdag en vaak bijna wekelijks. 
In overleg met de jeugdtrainers zal gekeken worden welk team het meest passend is 
als een jeugdlid ook graag competitie wil gaan spelen. 
 
Met algemene vragen kun je altijd terecht bij de jeugdtrainers of 
het bestuur. Of via een email naar jeugd@volleybalclubgilze.nl of 
info@volleybalclubgilze.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur Volleybalclub Gilze. 
 
Bijlages: Aanmeldingsformulier nieuw jeugdlid + AVG verklaring 



 www.volleybalclubgilze.nl 

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW JEUGDLID     
 
 
Achternaam: __________________________________________________ 

  

Voornaam: _________________________________________   M  /  V 

 

Straat en huisnummer: __________________________________________________  

 

Postcode en woonplaats: __________________________________________________ 

 

Geboortedatum: __________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: __________________________________________________ 

 

E-mail-adres: __________________________________________________ 

 

o Meldt zich met ingang van heden aan als nieuw lid van Volleybal Club Gilze. 

o Wil graag meer weten over competitie mogelijkheden 

o Meldt zich aan voor competitie spelen als hiervoor de mogelijkheid is. 

 

 

 

Datum:                                      __________________________ 

 

 

Naam ouder/voogd:                  __________________________________________________ 

 

 

Handtekening:                          __________________________________________________ 

 

 

Het verschuldigde inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Dit bedrag zal worden geïnd gelijk met de 

verschuldigde contributie over het lopende verenigingsjaar. U ontvangt hiervoor binnenkort een 

rekening. Wij maken U er op attent dat opzegging van het lidmaatschap niet mogelijk is gedurende 

het verenigingsjaar dat loopt van 01 juli tot en met 30 juni. 



 
 

AVG Privacy verklaring 
 
 

Ook wij als volleybalclub moeten ons houden aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming oftewel, AVG welke sinds 25 mei 2018 van toepassing is. 
De club heeft van al zijn leden een aantal gegevens omtrent het lidmaatschap.  

1. Doel gegevens. We gebruiken je gegevens uiteraard voor de ledenadministratie 
en facturatie. Je persoonlijke gegevens worden door de club uitsluitend voor club 
gerelateerde activiteiten gebruikt. Als er specifieke gegevens nodig zijn voor een 
activiteit, worden deze apart verzameld en na de activiteit direct vernietigd. 

2. Ontvangers gegevens. Wij geven alleen gegevens door die nodig zijn voor 
competities e.d. dus aan ORV breda en Nevobo. Dit alleen indien van toepassing. 

3. Opslag periode. Wij bewaren de gegevens tot 2 jaar na beëindigen lidmaatschap, 
daarna blijft alleen de naam en de lidmaatschapsperiode bewaard voor historische 
doeleinde. 

4. Rechten. Iedereen heeft rechten m.b.t. tot de persoonsgegevens, zoals  

• Recht op inzage, Je kunt ten alle tijden je gegevens opvragen die wij van je 
hebben. 

• Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of wil je ze 
aanvullen. Dit kun je altijd doorgeven. 

• Recht op het indienen van een klacht: Dit kan in eerste instantie bij ieder lid van 
het bestuur. Is dat niet mogelijk, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. 

• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: ook wel het “recht om 
vergeten te worden”. Als je na beëindigen lidmaatschap niet meer benaderd wilt 
worden voor eventuele reünies kun je volledig uit de gegevens gehaald worden. 

5. Beveiliging. Al onze bestanden staan in een dropbox account die slechts door het 
bestuur en ledenadministratie toegankelijk is. Alle betrokkenen die bij je gegevens 
kunnen zijn zich er van bewust, om hier op de juiste manier mee om te gaan. 

Gelieve het onderstaande in te vullen en in te leveren bij het bestuur. 

=============================================================== 

Naam jeugdlid: ____________________ 

Naam ouder/voogd:_________________  

□ Ik verklaar het privacy statement gelezen en begrepen te hebben. 

□ Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens. 

□ Ik geef toestemming voor het publiceren van foto’s voor promotionele 

doeleinden in het weekblad, op de website of facebook 

□ Ik geef toestemming om mij per mail op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen en activiteiten. 

Datum:____________  Handtekening:______________________ 


