
 
 
 
 
 
 
De Maassluise Volleybal Club ( MVC ) 
 
MVC ( opgericht in 1965 ) is aangesloten bij de NeVoBo regio Zuid. In de afgelopen 
achtenveertig jaar is met wisselend succes deelgenomen aan de competitie. 
Gezelligheid en prestatie gaan hand in hand en sportiviteit staat hoog in het 
vaandel. MVC beschikt over prima trainers en enthousiaste begeleiders. De 
Wethouder Smithal in Maassluis-West is MVC’s thuisbasis. Daar vinden op 
woensdagavond de meeste trainingen plaats. De thuiswedstrijden speelt MVC op 
zaterdagmiddag. De recreanten spelen hun wedstrijden op woensdag. 
In de zomermaanden spelen veel MVC-ers beachvolleybal. 
 
Activiteiten 
Ieder seizoen organiseert MVC speciale activiteiten, zoals: 

 Mini-maxi toernooi ( kerstvakantie )  

 Oliebollentoernooi ( kerstvakantie ) 

 Bedrijvensponsortoernooi ( april ) 

 Beachvolleybaltoernooi ( mei ) 
 
Informatie 
Wie een echte MVC-er via de telefoon wil spreken kan bellen met:  

 Ellen Strik ( Senioren ) 06 – 122 76 308 

 Linda Fenne ( Jeugd ) 06 – 280 55 008 

 Ron van Straaten ( Voorzitter ) 010 – 59 198 62 

 Patricia Pols ( Recreanten ) 010 – 59 291 16 
 
Postadres:  Da Costaplein 24d, 3141 BD Maassluis 
 
Informatie per e-mail: bestuur@mvcmaassluis.nl  
MVC op internet: http://www.maassluis.nl  
 
 
 
 
 

 

Informatie 
Inschrijfformulier 2016/2017 

  



DIT DEEL VOLLEDIG INVULLEN EN  
INLEVEREN BIJ DE AANVOERDER/TRAINER 

INSCHRIJFFORMULIER 
Ondergetekende schrijft zich in als lid van de Maassluis Volleybal Club 
 

Achternaam:  

  
Voornamen:  

  
Roepnaam:  m/v 

  
Geb.datum  

  
Adres:  

  
Postcode:  

  
Tel.nummer:  

  
E-mail:  

  
E-mail ouders*:  
* LET OP: Dit adres wordt gebruikt om de contributienota van uw kind naar toe te sturen 

  
Datum inschrijving  

  
Bij MVC gekomen via:   

 
Ondergetekende wil: 
 Competitie spelen  Deelnemen bij de recreantengroep 
 Alleen trainen, (nog ) geen competitie  Verenigingslid worden 

 
Ondergetekende is wel/niet eerder lid geweest van een andere volleybalclub 

Zo ja, welke:  

Bondsnummer:   Niveau:  

 
Ondergetekende verklaart hierbij te zullen voldoen aan zijn/haar verplichtingen 
overeenkomstig het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 

Handtekening   

  
Indien minderjarig, handtekening ouder/voogd:   

 
Enkele belangrijke artikelen uit de MVC-statuten: 
 
Artikel 9.2 
 
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan 
het secretariaat. Deze moet uiterlijk vier weken voor het einde van het 
verenigingsjaar (dus uiterlijk op 1 juli) in het bezit te zijn van het secretariaat. 
 
Artikel 9.5 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt (b.v. door 
blessures) blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in het geheel door het lid 
verschuldigd. Het bestuur stelt vast in hoeverre hiervan afgeweken kan worden. 
(Dit gebeurt op basis van een schriftelijk gemotiveerd verzoek.) 
 
Contributiebedragen seizoen 2016/2017 
 
Senioren: € 210,- 
Junioren 12t/m 17 jaar: € 140,- ( Alleen trainen € 120,- ) 
Junioren t/m 11 jaar: € 90,- ( Alleen trainen € 75,- ) 
Recreanten: € 152,- ( Alleen trainen € 120,- ) 
Verenigingsleden € 15,- 
 
Aan het begin van het seizoen doch uiterlijk eind oktober, wordt u verzocht de 
contributie voor het lopende seizoen over te maken. Indien eind november het 
bedrag nog niet is overgemaakt, zal een boete van €5,- opgelegd worden. Indien 
een maand later de situatie onveranderd is, volgt een 2e boete van €10,-. Mocht 
eind janari het gevraagde bedrag nog niet gestort zijn, wordt de kaart van de 
betreffende speler ingekomen. Teruggave volgt direct na betaling. Voor wie later 
in het seizoen lid wordt stelt de penningmeester in overleg de hoogte van het 
contributiebedrag vast. Betaling in termijnen is mogelijk na overleg met de 
penningmeester. 
 
MVC-tenue 
Competitieleden (ook in de recreantencompetitie) spelen in het geel-blauwe MVC-
tenue. Shirts zijn te koop bij Peter Koenis (tel. 06 - 30144229). 
Voor een korenblauw broekje moet zelf gezorgd worden. 
 
DIT GEDEELTE GOED BEWAREN!! 


