
 

 

Achternaam  ……………………………………………………………………………………  

  

Voorletters   ……………….m/v   Roepnaam…………………………………………  

   

Adres  

  

  ……………………………………………………………………………………..  

Postcode  

  

  ………………..   Woonplaats………………………………………  

Telefoon    …………………………………………………………………………………….  

  

Geboortedatum ……………………………………………………………………………………..  

  

E-mailadres  …………………………………………………………………………………….  

  

Ingangsdatum  …………………..  Team (indien bekend)………………………  

  

Datum    …………………..  Handtekening………………………………….  

  

Lid worden  

Vul dit inschrijfformulier volledig in en lever het in bij de secretaris, 

Selina van den Berg, of mail het naar ledenadmin@nijenheim.com. 

  

  

Inschrijfformulier nieuwe leden  
  Volleybalvereniging Nijenheim 

  



 

Best nieuw lid,  

  

Welkom als nieuw lid van Volleybalvereniging Nijenheim. We hopen dat 

je je snel thuis zult voelen bij de vereniging. In deze brief willen wij je op 

de hoogte brengen van de praktische zaken van de vereniging.  

  

Contributie  

Binnen de vereniging zijn 2 soorten leden, namelijk de leden die meedoen 

aan de ZVC (Zeister Volleybal Competitie) en de recreanten. Hieronder 

ziet u wat de contributie is voor de leden.  

ZVC spelers betalen € 50,- per kwartaal, € 95,- per half jaar of € 180,- 

per jaar. Recreanten betalen € 42,50 per kwartaal, € 80,- per half jaar of  

€ 150,- per jaar.   

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 3,50.  

  

De contributie betaal je per kwartaal (1 jan, 1 april, 1 juli, 1 okt) of per 

jaar vooruit. Je ontvangt geen rekeningen over de contributie. Deze brief 

kun je dus beschouwen als de rekening voor de contributie en wij gaan er 

dan ook vanuit dat je zelf vooraf de contributie betaalt.   

Mocht je halverwege een kwartaal starten, dan betaal je als ZVC speler  

€ 16,- per maand en als recreant € 14,- per maand tot het volgende 

kwartaal.   

Het contributiejaar is van januari tot januari.  

  

Alle betalingen betreffende contributie kunnen worden overgemaakt op: 

NL75INGB 0003 7437 43 t.n.v. Volleybalvereniging Nijenheim in Zeist.  

  

Shirts  

ZVC spelers dragen een aquablauw wedstrijdshirt (aan te schaffen via de 

secretaris, Selina van den Berg) en een donkerblauwe broek. Kosten per 

set € 35,-.  

  

  



  

Opzeggen  

Bedanken als lid kan uiterlijk 2 weken voor dat het nieuwe kwartaal 

begint. Dit kun je schriftelijk of per e-mail melden bij de secretaris 

ledenadmin@nijenheim.com.  

  

Belangrijke telefoonnummers:  

Voorzitter     Marc Awater        06-24997574  

Secretariaat    Selina van den Berg    06-41880930  

Penningmeester   Rob van den Oudenalder  06-51986696  

Trainer      Anton Verver       06-46443887  

  

Wij hopen dat je een fijne tijd hebt bij Volleybalvereniging Nijenheim.  

Mocht je nog vragen hebben dan kun je kijken op onze website: 

www.nijenheim.com of benader één van de bestuursleden.  

  

  

http://www.nijenheim.com/
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