AANMELDING LIDMAATSCHAP

Welkom bij HeVoC ‘89!
Leuk dat je overweegt lid te worden van onze mooie vereniging. Om de aanmelding goed te laten
verlopen, wordt onderstaande procedure gevolgd:
1. Lees dit document goed door.
2. Vul het aanmeldings- + machtigingsformulier in en stuur dat via e-mail naar:
ledenadministratie@hevoc.nl.
3. De ledenadministratie bevestigt de ontvangst van de aanmelding per e-mail.
4. Competitie spelende leden moeten over een geldige spelerskaart beschikken. Als je van een
andere vereniging overkomt zorg er dan voor dat je jouw spelerskaart meeneemt.
5. Voor nieuwe (competitie spelende) leden en voor leden waarvan de spelerskaart verlopen is, geldt
dat digitaal een pasfoto moet worden aangeleverd bij de ledenadministratie.
De pasfoto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
a.
het dient een actuele, goed lijkende pasfoto te zijn;
b.
van voren genomen (oriëntatie staand/portrait);
c.
ogen goed zichtbaar;
d.
kleurenfoto;
e.
bij voorkeur in JPEG bestandsformaat
f.
resolutie 600*800 pixels
g.
verhouding 3:4
h.
bestandsgrootte 256 tot 512 kb
6. Als zowel het aanmeldings-/ machtigingsformulier als de pasfoto correct zijn aangeleverd, kan de
daadwerkelijke aanmelding plaatsvinden en (indien nodig) de spelerskaart aangevraagd worden en
kan er competitie gespeeld gaan worden.
Namens HeVoC ’89 wensen we je een hele fijne tijd en veel volleybalplezier toe bij onze mooie
vereniging!
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Clubregels:
De hier beschreven clubregels zijn ontleend aan het huishoudelijk reglement en de statuten van
HeVoC ‘89. Deze zijn op verzoek te verkrijgen bij het secretariaat van de vereniging
(secretariaat@hevoc.nl).
Met het insturen van het aanmeldings- en machtingsformulier verklaart men kennis te hebben
genomen van onderstaande afspraken en akkoord te gaan met deze afspraken alsmede de statuten
van de vereniging.
Aanmelden
Aanmelding kan uitsluitend volgens de op de eerste pagina beschreven procedure.
Privacy statement
Zie http://www.hevoc.nl/privacybeleid voor ons privacybeleid
Afmelden
Aangezien de vereniging trainers- en zalen inhuurt (= kosten) op basis van de teamindeling welke
ieder jaar uiterlijk 1 juni gepubliceerd wordt (= begrote inkomsten uit contributie). Hebben de leden
de mogelijkheid om zich tot 1 juli (van datzelfde jaar) af te melden. Afmelden kan uitsluitend via de
ledenadministratie (ledenadministratie@hevoc.nl).
De ledenadministratie zal –indien aan bovenstaande voorwaarde is voldaan- de opzegging per e-mail
bevestigen. Andere vormen van (tussentijdse) opzegging zijn ongeldig.
 Indien een opzegging door een spelend lid niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het verenigingsjaar (1 juli).
 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 Deze beslissing van het bestuur wordt via e-mail kenbaar gemaakt.
Contributie
Contributie is afhankelijk van het gespeelde niveau en niet van de leeftijd. Bijvoorbeeld: als een
jeugdspeler met de leeftijd voor de A-jeugd is ingedeeld in een seniorenteam, betaalt hij/zij het
seniorentarief. Datzelfde geldt dus ook voor mini’s die in een C-team zijn ingedeeld.
De verenigingscontributie wordt door de penningmeester in vier termijnen (per twee maanden) in de
periode september - april automatisch geïncasseerd. De incasso van contributie (en andere
afdrachten) vindt normaal gesproken plaatst rond de 27e van de maand. De bijdrage voor de
spelerskaart is in het contributiebedrag opgenomen.
Raadpleeg voor informatie over de tarieven onze website:
http://www.hevoc.nl/vereniging/informatief/tarieven/
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Toestemming voor publicatie foto- en filmmateriaal
Voor het (via internet) publiceren van foto- en video materiaal waarop onze leden (herkenbaar) te
zien zijn, hebben wij toestemming nodig van degenen die het betreft. In het aanmeldingsformulier
vragen we dan ook om eenmalig aan te geven of u al dan niet toestemming geeft voor het plaatsen
van materiaal waarop u (of uw kind) herkenbaar in beeld bent/is. Zonder deze toestemming mogen
wij geen foto’s of videobeelden plaatsen. U mag op een later moment uiteraard altijd terugkomen op
de door u gemaakte keuze.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan uiteraard voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens de verschillende
activiteiten. HeVoC ‘89 heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat de anderen ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Vrijwilligerstaken
HeVoC ’89 verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we over een heel korps aan vrijwilligers
beschikken. Maar omdat een vereniging zonder vrijwilligers niet kan bestaan hebben we er graag een
aantal achter de hand. Vandaar ook dat we u willen vragen op het aanmeldingsformulier aan te
geven òf en zo ja voor welk soort vrijwilligerswerk we u mogen benaderen of over welke taak/
functie u eventueel meer informatie wilt ontvangen. Dit alles onder het motto: “Vele handen maken
licht werk”
Via de nieuwsbrief worden de leden op de hoogte van de vacatures in de diverse vrijwilligersfuncties.
Voor de actuele stand van zaken kan altijd contact opgenomen worden met het secretariaat.
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Kledingpakket
Nadat de formele aanmelding afgerond is, wordt een kledingpakket beschikbaar gesteld. Voor de
mini’s bestaat dit pakket uit alleen een wedstrijdshirt, voor alle overige leden bestaat dit pakket uit:
een trainingspak, een wedstrijd tenue (shirt + broekje) en een sporttas. Alle competitie- spelende
leden, spelen de wedstrijden in het tenue van de vereniging. Door het dragen van dit tenue zijn alle
leden van de vereniging herkenbaar en uniform gekleed tijdens de wedstrijden. Het is dan ook
verplicht in dit tenue te spelen.
Het kledingpakket is na vijf jaar eigendom van het lid en wordt gedurende die vijf jaar middels een
maandelijkse bijdrage aan de vereniging (deel van de contributie) betaald. Na vijf jaar mag men het
pakket als eigendom beschouwen.
Bij tussentijds stoppen kan men de kleding inleveren of houden. Indien ervoor gekozen wordt om het
kledingpakket te houden, moet nog wel het resterende bedrag betaald worden. Indien de kleding
binnen een maand na afmelding niet ingeleverd is, wordt dat beschouwd als keuze “lid wil
kledingpakket houden” en zal het resterende bedrag geïncasseerd worden.
Aan het eind van het seizoen worden de shirts per team ingeleverd bij de kledingcommissie en bij de
start van het volgende seizoen worden de shirts per team weer uitgereikt door de kledingcommissie.
Communicatie
Binnen de vereniging wordt vooral digitaal gecommuniceerd. Hiermee kunnen niet alleen snel en
efficiënt berichten worden verstuurd, het bespaart ook aanzienlijk in portokosten.
Dat maakt het wel noodzakelijk dat:
 leden beschikken over een e-mail adres
 leden tijdig wijzigingen doorgegeven aan de ledenadministratie
 leden periodiek hun mail bekijken
 leden zorgen voor voldoende ruimte in hun mailbox
Voor jeugdleden geldt dat een adres van ouder of verzorger voor de communicatie wordt gebruikt.
Als tweede adres kan het adres van de jeugdspeler worden gebruikt.
Daarnaast kan er via onze eigen mailingservice enkele keren per jaar informatie van onze sponsoren
worden verzonden.

