Afspraken & Info “Aansluiting seizoen 20178– 2019”
A. Algemeen:
Met het aansluitingsformulier maak je als huidig lid van Volleybalclub Arvoc Arendonk je lidmaatschap voor het
nieuw seizoen 2017-2018 bekend. Doe dit uiterlijk zondag 15 april 2018.
Bezorg ons steeds je formulier; zelfs indien je stopt of het nog niet met zekerheid weet!
Het ingevulde formulier bezorg je bij:
 Smets Annick, Moerenstraat 11, 2370 Arendonk
 de Jager Peter, Heilaar 20, 2370 Arendonk
 Okidohal: in de bruine, houten brievenbus





Leden waarvan we geen formulier ontvangen, worden geschrapt bij de Volley Vlaanderen (VV) en club.

Indien je van club wenst te veranderen, dien je je vrijheid aan te vragen. Contacteer in dat geval de secretaris.
Hij zal je verder helpen. Denk eraan dat een vrijheidsaanvraag enkele dagen in beslag neemt en moet gebeuren voor 15
april 2018.



B. Info lidgelden seizoen 2018 – 2019
1. De lidgelden voor het komende seizoen bedragen:
Voor competitiespelers
Geboren in 2010 of later
Geboren in 2006 t.e.m. 2009

60 EUR
125 EUR

Geboren in 2000 t.e.m. 2005

150 EUR

Geboren in 1999 of vroeger

175 EUR

Voor recreatief-spelende leden

75 EUR

Trainers / Trainsters

30 EUR

Administratieve leden

0 EUR

2. Indien je geschrapt bent en nadien toch beslist om het daaropvolgend seizoen terug lid te worden bij ARVOC en VVB, wordt
het lidgeld vermeerderd met 40 euro omwille van bijkomende administratieve kosten bij de bond.
3. Wie in het tussenseizoen beslist om te stoppen krijgt zijn lidgeld terug betaald (met aftrek van 40 euro administratie kosten).
Wie na aanvang (= 1 wedstrijd meegespeeld) van het nieuwe seizoen 2018-2019 beslist om te stoppen krijgt zijn lidgeld niet
meer terug, ongeacht de reden om te stoppen.
4. Leden die gebruik wensen te maken van de kortingen voor aansluiting bij een sportclub via hun ziekenfonds, brengen
daarvoor de voorziene documenten binnen bij de secretaris. Deze worden nadien zo snel mogelijk terugbezorgd.
5. Leden die wensen gebruik te maken van de regeling van de vrijetijdspas van de gemeente melden dit aan de secretaris
zodat hier rekening mee kan gehouden worden.
C. Afspraken i.v.m. de lidgelden en de betaling voor seizoen 2018 – 2019.
1. Alle ingeschreven leden betalen hun lidgeld voor de uiterste betaaldatum is verstreken.
Zowel competitiespelers , recreatieve spelers of administratieve leden, betalen hun lidgeld voor 15 mei 2018.
2. Bij niet tijdige storting, ontvang je een 1ste herinnering. Bij de 2de herinnering wordt een boeteheffing van 15% op het te
betalen bedrag toegepast. Leden kunnen niet deelnemen aan de competitie wanneer hun lidgeld niet is betaald voor aanvang

van de eerste competitiewedstrijd.

3. Leden die tijdens het lopende seizoen als nieuweling komen testen of volleybal een sport voor hen is mogen 4 weken gratis
komen testen. Na deze 4 weken dienen zij, indien zij wensen te blijven volleyballen bij Arvoc, lidgeld te betalen. (Wie na de
kerstvakantie komt proberen betaalt 50% van het normale lidgeld. Wie zijn test aanvatte voor de kerstvakantie betaalt
100% van het normale lidgeld. Wie na de carnavalvakantie komt testen betaalt voor het lopende seizoen geen lidgeld meer.
Het door u te betalen lidgeld voor het seizoen 2018 - 2019 is :
 0 euro

30 euro

 60 euro

 75 euro

 125 euro

 150 euro

 175 euro

Betaling dient te gebeuren door storting op rekeningnr. 751-2009144-23
(IBAN BE92 7512 0091 4423) van Volleybalclub Arvoc, p/a Heilaar 20, 2370 Arendonk met
vermelding “Lidgeld 2018-2019 + de naam van de speelster/speler”.

LEES ZEKER OOK DE ACHTERKANT !!

Volleybalclub Arvoc Arendonk AT0900

Belangrijk bericht :
Omwille van de vele boetes die wij als club krijgen van de provinciale en gewestelijke bonden die veelal te maken hebben
met nonchalance, heeft het bestuur het nodig geacht om een aantal boetes te verhalen op de ploeg / speler / trainer /
scheidsrechter.
Volgende boetes zijn weerhouden (Dit bedrag is als richtlijn op basis van de toestand nu. Deze kan volgend seizoen
veranderen!)
Bij een evt. herhaling van een boete te betalen door de ploeg / lid / trainer / (jeugd)scheidsrechter:
A4
M13
M18
SJ11

Wedstrijdblad: namen van de spelers zijn niet in hoofdletters ingevuld
Terrein te laat in orde gebracht
Geen veegdoekjes aanwezig op het veld
Jeugdscheidsrechter heeft zijn vergunningsnummer foutief ingevuld

Steeds te betalen door de ploeg/lid/trainer/jeugdscheidsrechter/scheidsrechter :
A7
A17
A18
A23
A24
F1 … F8
O1a en O4

Iemand heeft meegespeeld, maar stond niet op het wedstrijdblad vermeld
Vergunning ontbreekt
Ploeg niet tijdig klaar op het aanvangsuur
Kapitein wil wedstrijdblad niet ondertekenen
Coach is wedstrijdblad vergeten te handtekenen
Elke vorm van forfait (Ploeg moet onderling uitmaken wie de boete mee betaalt!)
Aanvraag kalenderwijziging, indien deze door de ploeg zelf wordt gevraagd (enige
uitzondering hierop is wanneer de wijziging wordt gevraagd owv een groot aantal
(minstens 40%) afwezige spelers/speelsters op de oorspronkelijk voorziene
speeldatum) :

Al de andere boetes worden door de club op zich genomen !
Extra info nodig, vragen of onduidelijkheden? Gelieve contact op te nemen met de secretaris.
Bedankt voor je inschrijving!
Sportieve groeten namens Volleybalclub Arvoc Arendonk

PS : HEEL BELANGRIJK BERICHT VAN VOLLEY VLAANDEREN (nieuwe naam van onze Vlaams Volleybalbond) :

Persoonlijke login voor de ledenadministratie
Vanaf nu is het mogelijk voor onze leden om een persoonlijk account aan te maken in onze Club- en
ledenadministratie “VolleyAdmin2”. Met dit account kan het lid zijn/haar persoonlijke gegevens raadplegen en
hebben ze de mogelijkheid om een aantal van deze gegevens zelf aan te passen in ons ledenbestand: adres,
telefoonnummer, e-mailadres en foto. Iedere wijziging wordt dan ook automatisch gemeld aan de clubsecretaris en
-voorzitter.
Personen die reeds een account hebben (voorzitters, secretarissen, financieel beheerders, scheidsrechters,
competitieverantwoordelijken, clubafgevaardigden, …) moeten geen nieuw account aanmaken. Wanneer zij met
hun bestaande login gegevens inloggen, zullen zij wanneer ze ingelogd zijn en rechts bovenaan op hun naam
klikken een nieuwe functie: LID zien waarmee ze toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens.
Je kan je persoonlijke login aanmaken op : Https://www.volleyadmin2.be, hiervoor heb je wel je
rijksregisternummer nodig. Wie dit nog niet heeft doorgegeven aan onze secretaris kan ook geen login aanmaken!
Wij zouden al onze leden willen vragen om deze persoonlijke login aan te maken en hun gegevens te controleren
en evt aan te passen.
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