
Informatie Aspiranten volleybal. 
Leeftijdscategorie 13 -18 jaar  
 

Om te kijken of volleybal een leuke sport voor uw kind is 
kan er max 4 x gratis meegetraind worden en daarna 
beslist uw kind of hij/ zij  het leuk vindt en door wilt gaan. 
Na 4 oefentrainingen vragen we jullie om het aanmeldformulier in te vullen op de website 
of indien dit niet  mogelijk is, het aanmeldformulier met een pasfoto te mailen of per post 
te bezorgen op het secretariaat.  
Indien uw kind doorgaat wordt hij/zij aangemeld als lid.  De aanmelding is voor het gehele  
competitiejaar.  
 

Afmelden na 30 juni houdt in dat u contributie verschuldigd bent voor het 
gehele seizoen. Afmelden middels het afmeldformulier die op de site is te 
vinden. 
 
De trainingen voor de meisjes A-jeugd vinden plaats in de sporthal van Zuiddorpe 
(Boekweitstraat 22) op vrijdag van 19u tot 20u30. 
De trainingen voor de B-jeugd vinden plaats op de donderdagavond van 19u30 tot 21u in de 
sporthal van Axel (Oud-Oosteinde 1). 
De contributie voor 2018-2019 is  €110,00 te voldoen in 2 termijnen van €55,00. Per 
inschrijving wordt €5,00 gerekend. 
De facturen worden per mail aangeboden. 
Het moet voor uw kind wel duidelijk zijn dat het een teamsport betreft en dat er van uw 
kind verwacht wordt dat hij of zij zo veel mogelijk bij de trainingen en wedstrijden 
aanwezig zal zijn. De wedstrijden worden in competitieverband gespeeld. 
De regio omvat Zeeuws Vlaanderen en de Bevelanden. Er wordt van de ouders (indien in 
het bezit van een auto) wel verlangd dat er bij toerbeurt gereden wordt. 
Om een indruk te krijgen van deze competities verwijs ik u naar: 
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/8204 
 
Er zijn  ook extra activiteiten waar aan deel genomen kan worden. 
In het voorjaar is er een verrassingsactiviteit en in juni ter afsluiting van het seizoen “het 
familieweekend” waarbij op de vrijdagavond een spelletjes avond georganiseerd wordt 
met eventueel deelname aan een “nachtspel” en overnachting op onze beach-velden in 
een grote gezellige feesttent. Zaterdag morgen is er dan weer een activiteit en er wordt 
met een gezamenlijk ontbijt afgesloten. 
Zaterdagavond is er een BBQ voor alle leden, ouders en introducés. 
 
Ik nodig u en de kinderen van harte uit om een kijkje te nemen op onze sites: 
http://www.vvstevo.nl 
https://www.facebook.com/vvstevo/ 
http://beach.vvvoorwaarts.com/ 

 
Ook kunt u eens kijken op de website van de volleybal bond 
http://www.volleybal.nl/jeugd/kids-412-jaar/ik-wil-volleyballen 
 
Als u nog vragen heeft kunt u die natuurlijk altijd stellen via de mail of telefonisch    
 
Mvrgr, 
 
Dirk Fransen 
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secretaris 
secretaris.vvstevo@gmail.com 

06-55781692 
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