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Welkom nieuw Elite/Dynamo-lid! 

 
Leuk dat je bij volleybalvereniging Elite/Dynamo komt volleyballen. Het is een actieve en gezellige 

vereniging met veel leden bij zowel de jeugd, de competitieteams als de recreanten. 
 

Lees voordat je je opgeeft, eerst onderstaande regels door, zodat je alvast wat informatie hebt die je 

op weg kan helpen binnen de vereniging. 
 

 Je kunt lid worden van volleybalvereniging Elite/Dynamo als je 6 jaar of ouder bent. 

 De eerste vier weken mag je gratis meetrainen, dan kun je bekijken of je het leuk vindt en of je er 

mee door wilt gaan. 
 Na deze periode krijg je van je train(st)er dit aanmelding- en machtigingsformulier. Deze moet je 

invullen of laten invullen door je ouders/verzorgers en vervolgens ondertekenen. Sinds dit seizoen 

werkt de Nevobo met de Digitale Pasfoto voor het ledenpasje; dat geldt ook voor recreranten. Je 

kunt bij een erkende fotograaf een digitale pasfoto laten maken en laten opsturen naar de 
Nevobo. Je kunt echter ook zelf een goede pasfoto scannen en mailen naar de ledenadministratie. 

Voor meer informatie zie: www.volleybal.nl (bij “zoeken” pasfoto typen)  
 Afmelden als lid moet altijd schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie, 4 weken voor aanvang 

van een nieuw kwartaal (adres: Kwartelstraat 8A te Neede) en bij je train(st)er. Bij niet correct of 

niet op tijd afmelden, wordt er geen teveel betaalde contributie teruggestort ! 
 Leden die zich afmelden, dienen het kwartaal waarin zij zich afmelden de Verenigingscontributie 

nog wel te betalen. Indien bij afmelding de Bondscontributie reeds is afgeschreven, wordt deze 

niet teruggestort. Niet correct of te laat afmelden heeft dus consequentie’ s ! Meer hierover kun je 

lezen in het Huishoudelijk Reglement. 
 Wil je competitie spelen dan moet je in een, door de vereniging bepaald, tenue spelen. 

Elite/Dynamo maakt gebruik van lease-tenue’s. Hiervoor moet je een klein bedrag betalen. 

 Als lid van de vereniging ontvang je automatisch het clubblad “ de Antenne “, waarin je allerlei 

informatie vindt. Je kunt hier echter ook zelf iets in schrijven! Ook kun je allerhande informatie 
vinden op onze website : www.dynamoneede.nl ; ook hier kun je zelf onderwerpen, 

wedstrijdverslagen, foto’s etc plaatsen. Elite/Dynamo is tevens aktief op Facebook ( 

www.facebook.com/elitedynamo ) én op Twitter ( twitter@dynamoneede.nl ) 
 Je kunt beginnen in een groep die jou het leukst lijkt, maar je kunt door de jeugdcommissie of de 

technische commissie in een groep geplaatst worden die beter bij jou past. 

 Je kunt de beschikking krijgen over een kopie van de statuten en/of het huishoudelijke reglement 

van de vereniging; deze is verkrijgbaar bij het secretariaat (zie adres op de volgende bladzijde). 
 De contributie is inclusief Nevobo-contributie. De contributie wordt 4x per jaar geïnd en gebeurt 

elk kwartaal bij voorkeur automatisch (bij machtiging). 

  

http://www.volleybal.nl/
http://www.dynamoneede.nl/docs/officiele_documenten/Huishoudelijk%20Reglement%20Dynamo%20Neede.pdf
http://www.dynamoneede.nl/
http://www.facebook.com/elitedynamo
mailto:twitter@dynamoneede.nl
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Contributieoverzicht (per jaar/per kwartaal) 
  
      

Jeugd A   159,20/39,80 
Jeugd B   139,80/34,95 
Jeugd C   139,80/34,95 
Jeugd D   132,00/33,00 
Jeugd E   129,60/32,40 
Jeugd F   128,40/32,10 
Senioren   243,20/60,80 
Recreanten   156,00/39,00 

 
 
 De indeling bij de jeugd geldt steeds voor 1 seizoen. 

 Volleyballen op dunne gymschoenen mag wel, maar het is beter stevige 
zaalsportschoenen te gebruiken. 

 Voor de training heb je geen speciale kleding nodig; gewone sportkleding is 
hiervoor voldoende. 

 Vanaf de C-jeugd krijg je van de vereniging een tenue (  blauw shirt + zwarte 
broek ); mini’ s krijgen een blauw shirt en moeten zelf een zwart broekje 
aanschaffen. 

 Sporten en douchen gaan altijd samen, maar zorg ervoor dat de kleedkamer 
netjes wordt achtergelaten nadat ze door jou (en je team) is gebruikt ! 
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Hieronder vind je de adressen van de bestuursleden en de ledenadministratie: 

 

 

Voorzitter   vakant       
voorzitter@dynamoneede.nl     

  
Secretaris   Karleen Klein Breteler     

    secretariaat@dynamoneede.nl 
 

Penningmeester  Jorik Beumer   

    penningmeester@dynamoneede.nl 
 

Jeugdcommissie  Andre Delsink       
    jc@dynamoneede.nl  

 

Technische Commissie  Michael Ardon       
    tc@dynamoneede.nl 

 
Ledenadministratie  Gitte Kuiper    

    ledenadministratie@dynamoneede.nl 
 

Recreantencommissie  Jos Bleumink    

    recreanten@dynamoneede.nl 
 

 
WIJ WENSEN JE VEEL VOLLEYBALPLEZIER TOE BIJ ONZE VERENIGING ! 
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AANMELDINGSFORMULIER 
 

 
Hierbij geef ik mij op als lid voor de volleybalvereniging Elite/Dynamo in Neede. 
 
Ik wil competitie / geen competitie / recreatief gaan spelen. 
 
Ik ben in het vorige seizoen wel/geen lid geweest van een andere volleybalvereniging. Als je wel bij een andere vereniging lid 
bent geweest, wordt je verzocht om je Nevobo-nummer te vermelden. 
 
Ik geef wel/geen toestemming om foto’s/video’s van mij/mijn kind(eren) te plaatsen op de  website/Facebook/Twitter. 
 

Naam    : _________________________________ 

Adres    : _________________________________ 

Postcode + Woonplaats  : _________________________________ 

Telefoon    : _________________________________ 

Geboortedatum   : ____-____-______ man/vrouw (*) 

Datum eerste training  : ____-____-______ 

Nevobo nummer (indien bekend) : _______________ 

Emailadres   : _________________________________ 

Naam train(st)er   : _________________________________ 

 

Neede,   ____-____-______  Handtekening :  ____________________ 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.      
 
Wat moet je inleveren?  : 1) dit volledig ingevulde formulier  
     2) Digitale Pasfoto. Zie informatie op 1e pagina.  
 
Waar moet je het inleveren : Gitte Kuiper, Kwartelstraat 8A, Neede ledenadministratie@dynamoneede.nl  
  
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging Elite/Dynamo Neede om van zijn/haar 
ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens contributie. 
 
Rekeningnummer/IBAN-nummer  :      
 
Naam en voorletters  :          
 
Adres    :          
 
Postcode en plaats   :          
 
Datum    :    Handtekening:      
 

mailto:ledenadministratie@dynamoneede.nl

