
Aanmeldingsformulier Volleybalvereniging “DALVO” 

Dalvo, de Dalfser Volleybalvereniging, is op 20 mei 1960 ontstaan. 

Het aantal leden bedraagt aan het eind van dat eerste jaar 36 en is 

inmiddels uitgegroeid tot ± 150 leden die enkele avonden per week 

een balletje slaan. Dit gebeurt in competitieverband of recreatief. 
 
Training 

De trainingsavonden zijn in de regel op de maandag, woensdag en donderdag. 

 

Contributie 

Deze wordt elk kwartaal (eind van de 1e maand van het kwartaal) automatisch van het 

opgegeven IBAN-nummer geïncasseerd. 

De contributie bedraagt per kwartaal: 

jeugd t/m 14 jaar €21,00* 

jeugd 15 t/m 17 jaar €27,50* 

senioren vanaf 18 jaar €45,00* 

recreanten €27,00 
*Voor alle leden die 2x per week trainen geldt een toeslag van €1,75 per kwartaal 

 
Lidmaatschap opzeggen 

Het is mogelijk uw lidmaatschap per kwartaal op te zeggen. In dat geval is er een 

opzegtermijn van 1 maand voordat het nieuwe kwartaal begint. Deze uiterste opzegdata 

zijn: 

per 1 januari stoppen? Opzeggen voor 30 november. 

per 1 april stoppen? Opzeggen voor 28 februari. 

per 1 juli stoppen? Opzeggen voor 31 mei. 

per 1 oktober stoppen? Opzeggen voor 31 augustus. 
 
Competitie 

Wedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond of op zaterdag. 

 

Nevobo-contributie 

Als u competitie gaat spelen komt er een bedrag bij wat door de vereniging wordt 

afgedragen aan de Nederlandse Volleybalbond: 

voor senioren € 53,00 

voor A-B-C-D jeugdleden € 34,50 

voor E-F-jeugdleden € 24,50 

 

Dit zijn bedragen die eenmaal per seizoen verschuldigd zijn en worden ook automatisch 

geïnd (in de maand november). Na deelname aan de competitie na 1 januari wordt de 

helft van bovengenoemde kosten in rekening gebracht. 

Voor de spelerskaart moet er een digitale pasfoto worden gemaakt, deze foto wordt t.z.t. 

door iemand van u gemaakt. Heeft u zelf een digitale duidelijke pasfoto dan kunt u deze 

foto mailen naar de ledenadministratie. 

 

Wedstrijdtenue 
De clubkleuren zijn geel/zwart: shirt -geel met zwarte strepen-, broek –zwart-. 

Dalvo verhuurt de shirts. De kosten bedragen € 12,50 per seizoen (na 1 januari € 6,25), 

dit bedrag zal in november tegelijk met de Nevobo-contributie worden geïnd. 

Voor een wedstrijdshirt kunt u contact opnemen met: 

Jolanda Pierik 

0529-435044 

 
Time Out 

Je wordt volledig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen Dalvo door de 

digitale nieuwsbrief “Time out”. Deze verschijnt circa 10 keer per jaar.  

Dit aanmeldingsformulier volledig invullen en inleveren bij de ledenadministratie. 

Deze gegevens mogen uiteraard ook gemaild worden. 



 
Marlon Broeks 
Hoevendwarsweg 2 
7722 PP Dalfsen 
ledenadministratie@dalvo.nl 
 

 

Lid m.i.v.    __-__-2016 
 
Ik train in team ___________________________________ 
 
Voornaam   ___________________________________ 
 
Achternaam   ___________________________________ 
 
Adres     ___________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats  ______________________________ 
 
Telefoon    ___________________________________ 
 
Mobiel        06-________________________________ 
 
Geboortedatum ___________________________________ 
 

Competitie  Ja / Nee 
 
IBAN  NL__________________________________ 
 
E-mailadres  ____________________________________ 
 

Ter bevestiging van uw aanmelding, ontvangt u een e-mail van de ledenadministratie 

zodra uw gegevens verwerkt zijn. Tevens ontvangt u met deze bevestigingsmail een 

machtigingsformulier t.b.v. de automatische incasso voor het incasseren van contributie 

en shirthuur. Dit machtigingsformulier graag uitprinten  ondertekenen  inscannen  

terug sturen naar ledenadministratie@dalvo.nl. 
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