Lidmaatschapsovereenkomst CMV Salvora
Ledenadministratie:
Bert de Roo
Arendhorst 77
8103 RK Raalte
0572-302130

CMV-coördinator:
Nienke Koerhuis
CMV@salvora.nl

Achternaam : _________________________________________Geslacht: _________M / V*
Voornaam : __________________________________________ Voorletters:____________
Adres : ____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats : _____________________________________________________
Telefoonnummer : ___________________________________________________________
Geboortedatum : ____________________________________________________________
E-mail adres : _______________________________________________________________
Meldt zich aan per __________ als CMV lid bij volleybalvereniging Salvora.
Ik doe wel/niet* mee aan de competitie. Deze wordt eens in de twee á drie weken in toernooivorm
georganiseerd. Wanneer competitie gespeeld gaat worden zal een verzoek gedaan worden om bij Foto en Zo
een digitale pasfoto te laten maken. De kosten daarvan komen voor eigen rekening.
MACHTIGING
Ik verleen hierbij tot wederopzegging de machtiging aan volleybalvereniging Salvora om van mijn bankrekening
bedragen af te schrijven wegens contributie (streefdatum) 1 oktober en 1 februari. Tevens ga ik akkoord met
de voorwaarden voor contributie inning zoals deze in de contributie-regeling zijn opgenomen.
IBAN nummer: ______________________________________________________________________
Naam en voorletters: _________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________
Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met de voorwaarden van de volleybalvereniging met betrekking tot
haar privacy beleid. De actuele versie is te vinden op de website www.salvora.nl
Handtekening: ______________________________________________________________________

Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers, er zijn vele taken die moeten gebeuren om de vereniging
draaiende te houden, als lid wordt van je verwacht dat je je daar ook voor inzet.
Ik heb belangstelling voor de volgende verenigingsactiviteiten*: voorzitter/secretaris/ penningmeester/TCid/scheidsrechterscoördinator/sponsorcommissie/trainer/coach/scheidsrechter/ teller/organiseren
feestavond/ondersteunende activiteiten/communicatie/ sponsorwerving/ anders namelijk
___________________________________________________________________________
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij Nienke Koerhuis, Herenstraat 36A
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit formulier kunt u bewaren, hierop staat alle informatie die voor u van belang is.
Allereerst welkom bij volleybalvereniging Salvora. Wij hopen dat wij, samen met u en uw dochter of
zoon, een sportieve en vooral plezierige tijd tegemoet gaan. Hieronder vindt u wat algemene
informatie over de gang van zaken bij Salvora.
De circulatie-minivolleybal(st)ers trainen elke vrijdag in Tijenraan van 18.00 tot 19:15 uur. Wij
hebben als vuistregel genomen dat er training is zolang de kinderen naar school gaan. Hebben zij een
week vakantie dan is er ook een week geen training. Mocht er onverhoopt iets afwijken van deze
standaard regel, dan wordt u dit ruim van te voren gemeld.
Als uw kinderen meedoen met de competitie betekent dit dat ze één keer in de twee á drie weken op
de zaterdag een paar wedstrijden moeten spelen. Om deze wedstrijden te spelen zijn wij grotendeels
van u afhankelijk. En dan met name voor het rijden en coachen van de wedstrijden.
Als uw kind halverwege de periode bij de volleybal is gegaan, kunnen wij hem / haar helaas niet
direct inschrijven voor de competitie.
Wij maken een rijschema wie wanneer moet rijden naar welke wedstrijd. Als uw kind wel competitie
speelt gaan wij er vanuit dat de ouders die op papier staan ook daadwerkelijk rijden. Mocht u echter
een keer verhinderd zijn is dat geen probleem. U dient in dat geval zelf voor vervanging te zorgen. Dit
kan zijn door te ruilen met ouders onderling of, als u eventueel niet over de mogelijkheid om te
rijden beschikt, het onderling afspreken van een kleine vergoeding voor het rijden.
Net als bij alle andere sporten is het douchen na de training / wedstrijd ook bij volleybalvereniging
Salvora gewenst. Wij kunnen dit niet verplichten maar zouden het zeer op prijs stellen als u uw
kinderen motiveert om dit te doen. De aanwezige train(st)ers zullen hierbij helpen en we vragen u
om uw kind hierin te stimuleren.
Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind een keer niet kan trainen of een wedstrijd spelen. Wij
zouden het zeer op prijs stellen als u ons dit even laat weten. Op het wedstrijdformulier of het
formulier met de teamindeling staat het nummer van de trainer/coach waarbij afgemeld moet
worden. Voor de wedstrijden hebben wij het liefst dat u uw kind zo snel mogelijk afmeldt. Dit zodat
wij voldoende tijd hebben om het team eventueel aan te vullen.
Ook bij de jongste jeugd is communicatie heel belangrijk. Hierdoor zien we steeds meer CMV
speelsters/spelers met (dure) mobiele telefoons naar de trainingen/wedstrijden komen. In verband
met de diefstalgevoeligheid en met de privacy in de kleedkamer is er bij Salvora een verbod op
mobiele telefoons tijdens wedstrijden en trainingen.
Tevens zullen wij voor de wedstrijden een zogenaamde “teammap” aanleggen. In deze teammap
zullen de spelregels van de verschillende niveaus zitten en daarbij ook de adressen van de zalen waar
de wedstrijden gehouden worden. Verder zitten in de map nog alle formaliteiten die van belang zijn
voor het spelen van de wedstrijden. De map zullen wij vóór elke wedstrijd aan een rijdende /
coachende ouder uitreiken. Het is de bedoeling dat de map mee gaat naar de wedstrijden, en na de
wedstrijden aan ons terug gegeven wordt. Hij dient dus als ondersteuning voor de coachende
ouders.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet, Het CMV-team Salvora

