
 

CSV aanmeldingsformulier 
 
Gegevens 
Naam: 
Geboortedatum: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
 
Volleybal 
Team: 
Competitie: ja/nee 
Datum ingang lidmaatschap: 
Eerder competitie gespeeld: ja/nee 
Nevobonummer (indien aanwezig):  
 
Vrijwilligerstaken 
Wedstrijden fluiten: ja/nee 
 Zo ja, wel/geen scheidsrechterlicentie 
 Indien wel, op welk niveau:  
Training geven: ja/nee 
Bestuursfunctie: ja/nee 
Commissie: ja/nee 

Zo ja, welke: activiteitencommissie, communicatiecommissie, kascommissie, 
sponsorcommissie, technische commissie, wedstrijdcommissie 

Overig/opmerkingen: 
 
Machtiging 
Hierbij machtig ik volleybalvereniging CSV in Zwolle om voor de duur van mijn lidmaatschap de 
contributie af te schrijven. Daarnaast verklaar ik de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement van CSV in acht te nemen.  
 
Naam: 
Datum: 
Plaats: 
Rekeningnummer (IBAN en BIC): 
Op naam van: 
Handtekening: 
 
 
 
 
Wij verzoeken je een recente (pas)foto te mailen naar de ledenadministrateur. Deze is nodig voor de 
digitale spelerspas van Nevobo. 
 
 



 
 
Informatie 
 
Contactgegevens 
Bestuur: bestuur@csvzwolle.nl 
Secretaris: secretaris@csvzwolle.nl 
Penningmeester: penningmeester@csvzwolle.nl 
Ledenadministratie: ledenadministratie@csvzwolle.nl 
Activiteitencommissie: activiteiten@csvzwolle.nl 
Communicatiecommissie: communicatie@csvzwolle.nl 
Kascommissie: kascommissie@csvzwolle.nl 
Sponsorcommissie: sponsor@csvzwolle.nl 
Technische commissie: tc@csvzwolle.nl 
Wedstrijdcommissie: wedstrijdcommissie@csvzwolle.nl 
 
Adres:  
- Volleybalseizoen ’21-’22: Deltion, Mozartlaan 15 (ingang Obrechtstraat), 8031 AA Zwolle 
- Vanaf volleybalseizoen ’22-’23: On Campus, Campus 2-6, 8017 CA Zwolle 
 
Contributie inclusief shirtgeld 
 
Niveau Bedrag per jaar 
Eerste en tweede divisie competitie €446,50 
Derde divisie competitie €416,50 
Derde divisie alleen trainen €330,00 
Promotieklasse competitie (2x per week) €413,50 
Promotieklasse competitie (1,5x per week) €399,50 
Promotieklasse competitie (1x per week) €385,50 
Promotieklasse alleen trainen (2x per week) €330,00 
Promotieklasse alleen trainen (1,5x per week) €316,00 
Promotieklasse alleen trainen (1x per week) €302,00 
Eerste klasse competitie (2x per week) €377,50 
Eerste klasse competitie (1,5x per week) €357,50 
Eerste klasse competitie (1x per week) €339,50 
Eerste klasse alleen trainen (2x per week) €296,00 
Eerste klasse alleen trainen (1,5x per week) €277,00 
Eerste klasse alleen trainen (1x per week) €258,00 
Overige klassen competitie €325,50 
Overige klassen alleen trainen €246,00 
Recreanten €211,00 
 
De contributie wordt in tien termijnen in de maanden september t/m juni rond de 25ste 
geïncasseerd. Indien je de contributie in één keer wil betalen, kun je dit voor 1 september mailen 
naar de penningmeester. Betaling is slechts mogelijk via automatische incasso. Bovenstaande 
bedragen kunnen in specifieke situaties licht afwijken.  
 



Opzeggen lidmaatschap 
Opzegging is alleen mogelijk per einde van het verenigingsjaar (van 1 juli t/m 30 juni). Indien er een 
bijzondere reden aan ten grondslag ligt, is opzegging tijdens het volleybalseizoen in overleg met het 
bestuur mogelijk. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen door te mailen naar de 
ledenadministrateur.    


