
Lidmaatschapregeling Volleybalvereniging SURF 
 
Algemeen 
 
De Ledenadministratie verzorgt het aan- en afmelden van de leden alsmede het beheer van de persoonsgegevens van de 
leden en de rechten van het lidmaatschap bij de NEVOBO. 
Het lidmaatschap wordt per jaar stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 01 augustus tot 31 juli.  
De ledenadministratie kent 5 categorieën betalende leden en het Aspirant- of het Erelidmaatschap. 
Als geboortedatumgrens geldt steeds 30 september van elk jaar. 
 
Seniorleden: zijn 18 jaar of ouder en spelen mee in de reguliere competitie 
Jeugdleden: zijn nog geen 18 maar zijn wel 12 jaar of ouder (datum grens is 1 oktober van elk jaar). 
Minileden: zijn nog geen 12 maar zijn wel 6 jaar of ouder. 
Recreantleden: zijn 18 jaar of ouder en beoefenen de volleybalsport in clubverband tijdens de trainingsuren. 
  (Zij kunnen eventueel meedoen aan de recreantencompetitie) 
Verenigingsleden:zijn van alle leeftijden, en ondersteunen de volleybalvereniging actief of passief . 
 
Aspirantleden: zijn van alle leeftijden, en kunnen bij de volleybalvereniging instromen en willen mogelijk lid worden. 
Ereleden: hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt en kunnen vrij aan alle activiteiten deelnemen. 
 
Het aanmelden of afmelden bij de volleybalvereniging gebeurt schriftelijk of per mailbericht aan de Ledenadministratie. 
Het emailadres van de ledenadministrateur is te vinden op www.vvsurf.nl  -adressen- bestuur 
 

Introductie 
 
Aspirantleden kunnen gedurende een periode van 3 trainingen gratis gebruik maken van de trainingsfaciliteiten. 
Zij dienen zich voorafgaand als Aspirantlid bekend te stellen bij de coordinator van de categorie waarbij zij/hij wil spelen. 

Deze coordinatoren zijn te vinden op de website vvsurf.nl- adressen- technische commissie 
 
Na afloop van de periode van 3 gratis trainingen kunnen zij zich voor de aanmelding laten inschrijven bij de 
Ledenadministratie. 
 

Aanmelding 
 
Door middel van het aanmeldingformulier kunnen Aspirantleden zich aanmelden bij de Ledenadministratie.  
Het aanmeldingsformulier kan via de trainer worden verkregen of is te downloaden via het internet: www.vvsurf.nl 
De aanmelding wordt geaccepteerd als het aanmeldingsformulier (met pasfoto) bij de Ledenadministratie is afgeleverd. 
De aanmelding geeft na acceptatie recht op het verstrekken van een NL sportpas en een NeVoBo ledenpas. 
De NeVoBo ledenpas kan op verzoek worden omgezet naar een wedstrijdlicentie voor deelname aan de competitie. 
Deze ledenpas wordt voorzien van een recente pasfoto en wordt persoongebonden verstrekt en heeft een geldigheid van 5 
jaar voor Jeugdleden en 7 jaar voor Seniorleden. Met het overstappen van de oude volleybalvereniging, moet deze nog 
geldige ledenpas bij de nieuwe aanmelding aan de Ledenadministratie worden meegeleverd. 
 

Wijzigingen 
 
De Ledenadministratie verzorgt voor haar leden alle mutaties bij de NeVoBo registratie.  
Het vernieuwen van de NeVoBo ledenpas is onderdeel van deze service. Het verenigingslid meldt een wijziging van de 
persoonsgegegevens. Het melden van de wijzigingen gebeurt schriftelijk of per mailbericht aan de Ledenadministratie.  
De wijzigingen betreffen eventueel: woonadres, mailadres, telefoonnummers, deelnamecategorie en ledenpassen.  
Jeugdleden die ondanks hun leeftijd uitkomen in de Seniorencompetitie worden wel Seniorlid voor de vereniging, echter 
geen Seniorlid voor de NeVoBo. 
De NeVoBo wedstrijdlicentie kan eenzijdig worden ingetrokken, indien na beraad sprake is van buitensporig gedrag. 
 

Afmelding 
 
Door middel van een brief of een mailbericht kunnen verenigingsleden zich afmelden bij de Ledenadministratie. Het 
afmelden kan gedurende het hele verenigingsjaar plaatsvinden. 
Einde van het lidmaatschap gaat echter pas in per 31 juli of per 1 januari.  
Een afmelding na 31 juli van het lopende verenigingsjaar geeft consequenties voor een gedeeltelijke afdracht van de 
verschuldigde contributie van het volgende jaar. 
Het beëindigen van het lidmaatschap kan eenzijdig tot stand komen, indien na beraad sprake is van wangedrag. 
 

Contributie 
 
Voor de contributie verwijzen we naar onze contributieregeling  


