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    INSCHRIJF FORMULIER 
 
 
Leuk dat je je aanmeldt om bij ons te komen volleyballen. Met dit formulier kun je de 

aanmelding compleet maken. Maar eerst kort iets over onze vereniging. Timios is 
een gezellige club waar iedereen welkom is om te komen sporten en waar volleybal 
op verschillende niveaus wordt aangeboden. Er wordt getraind en gespeeld in Wad-
dinxveen en Boskoop afhankelijk van het team waarin je speelt. Timios bestaat 
sinds 2012 en is ontstaan vanuit een fusie. Sportiviteit, gezelligheid, fanatisme, 
teamspirit en plezier vinden wij daarbij belangrijk. Het volleyballen wordt mogelijk 
gemaakt door de inzet van vrijwilligers, die wij daar erg dankbaar voor zijn. Van 
een ieder vragen wij zijn of haar steentje hieraan bij te dragen. Meer informatie is 
te vinden op onze website www.timios.nl 

  
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Achternaam                                                                  m/v1                                

Voornaam en voorletters  
Geboortedatum  
Adres  
Postcode & Woonplaats  
Telefoonnummer  
Mobiel  
E-mail adres  
E-mail adres ouders *  
Ingangsdatum lidmaatschap  
 
* Veel van onze belangrijke informatie wordt gecommuniceerd via e-mail, denk hierbij aan de nieuwsbrieven, 
contributiezaken, teamindelingen etc. deze zaken zijn niet alleen belangrijk voor onze mini en jeugd leden maar 
zeker ook voor de ouders. 
 
GEEFT ZICH OP ALS 

O Minilid (tot 12 jaar) 
O Jeugdlid (tot 18 jaar) 
O Seniorenlid  
O Recreantenlid  
 

 

COMPETITIE 
 
O Ik wil graag competitie / minitoernooien spelen  
 
Team : __________________________________ 2 
 
   (hiervoor s.v.p.  een digitale pasfoto inleveren, voor de  spelerskaart via info@timios.nl) 
 
O Ik ga geen competitie spelen 
 

                                                      
1  Doorhalen wat niet van toepassing is 
2  Indien al afgesproken 
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CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017-2018 : 
 

Groep 2017/2018 
 

Mini’s € 137,50 

Jeugd 1x trainen € 192,50 

Jeugd 2x trainen € 242,50 

Senioren 1x trainen € 242,00 

Senioren 2x trainen) € 292,00 

Recreanten (trainen) € 154,00 

Recreanten (competitie) € 203,50 
 
(*) Het aantal keer (mee-)trainen wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd en geldt voor de rest van het sei-
zoen, ongeacht of de speler er gebruik van maakt. Wens je niet 2x te trainen terwijl dit op papier wel kan, dan 
dien je dit zelf aan te geven via info@timios.nl 
Bij de jeugd traint in principe iedereen 2 x per week. Bij de senioren trainen sowieso de eerste teams 2 x per week. 

 
 

VOORWAARDEN 
 
 Door aanmelding verbindt je je als lid voor het gehele verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).  
 Het is belangrijk om je voor 1 juli schriftelijk af te melden als je wilt stoppen met volleybal, 

anders blijf je automatisch lid voor het volgende verenigingsjaar. 
 Door het ondertekenen van dit formulier verplicht je je tot het betalen van contributie 

volgens bovenstaande opgave. 
 Door ondertekening wordt toestemming gegeven voor automatische incasso, waarbij 

kan worden gekozen voor in één keer of in twee keer per jaar. 
 Met ondertekening verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden. 
 
 
EXTRA INFORMATIE 

  
Ben je al eerder lid geweest van een volleybal 
vereniging en van welke? 

Ja / Nee 

Wat was je Nevobonummer?  
Indien je al competitie speelde, in welke team 
speelde je toen (klasse) en op welke positie? 

 
 

Ben je in het bezit van een EHBO diploma?  
Heb je een licentie als scheidsrechter? 
Zo ja, welke code (zie *** ). 

 

Ben je gezond, of gebruik je medicijnen of zijn er 
andere bijzonderheden relevant om te weten? 

 

 
Als je competitie gaat spelen dan kun je een wedstrijdshirt en/of broekje aanschaffen bij 
Sport Budget Store, Nesse 32 in Waddinxveen. Hier heb je de mogelijkheid om deze te 
passen en bestellen. Voor het bestellen moet je wel weten welk nummer op je shirt ge-
drukt moet worden. Dit kun je opvragen door te mailen naar info@timios.nl  
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BELANGRIJK 
 
Om een vereniging tot een succes te maken hebben wij vrijwilligers nodig, vele handen 
maken licht werk. We willen daarom aan jou maar ook aan de ouders van jeugdleden 
vragen om ons te helpen. Dit kan met van alles zijn, maar het liefst met datgene waar je 
goed in bent en plezier in hebt (bv met klusjes in de zaal, (web)redacteur of stukjes 
schrijven voor de website, sponsorwerving, trainen geven, bardiensten, scheidsrechter, 
zitting in een commissie, organiseren of helpen van/bij een evenement of feest, enz.)!  
 
Ik zou als taak willen uitvoeren: 
 
_______________________________________________________________________ 
(Wanneer er geen structurele taak wordt opgepakt zal je een aantal keer per seizoen worden ingedeeld als tel-
ler of scheidrechter van competitiewedstrijden. Dit geldt niet voor recreanten en mini’s) 
 
Voor alle jeugdleden van de A en B-leeftijd wordt er jaarlijks een scheidsrechterscursus 
aangeboden door de vereniging, deze cursus is niet vrijblijvend en zal voornamelijk on-
der de eigen trainingen gegeven worden. Hiermee wordt je spelregelkennis vergroot en 
uiteindelijk ook je spel plezier en inzicht, indien je als seniorlid opgeeft is het uiteraard 
ook mogelijk om hier aan deel te nemen. 
 
Aan de ouders van onze mini- en jeugdleden vragen wij om af en toe te rijden naar de 
uitwedstrijden en/of wedstrijden te coachen: 
 
Bent u in het bezit van een auto?         Ja / Nee 
Heeft u een inzittendenverzekering?                                                 Ja / Nee 
 
Wij danken je hartelijk voor het kiezen voor onze vereniging. We hopen dat we samen 
veel sportplezier gaan beleven.  
 
ONDERTEKENING 
 
Hierbij machtig ik de vereniging jaarlijks (tot wederopzegging) de contributie af te schrijven. 

 
O in één keer 
O in twee keer (aan begin seizoen en halverwege) 
 
* Het lopende seizoen zullen we de contributie echter nog innen door middel van een  
   factuur (per email).  
 
Naam rekeninghouder: ____________________________________________  
IBAN nummer: __________________________________________________ 
Datum: _______________________________________________________ 
 
 
Handtekening:3 _________________________________________________ 
 
 
INLEVEREN  
 
Digitaal naar info@timios.nl of geef het formulier aan je trainer. 
                                                      
3  Indien minderjarig, laten tekenen door je ouders / verzorgers 
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*** Codes van scheidsrechters: 
 
Jeugd & 3e 
klasse 

V6 Alleen de online instaptoets > doe deze nu direct! 

1e & 2e klasse V5/V4 VS-2 cursus > Meer info hier & aanmelden 
viascheidsrechters@volleybal-vcn.nl 
Na aanmelden heb je V5 en mag je al 1e en 2e klasse fluiten. 
Na voltooien heb je V4. 

Promotieklasse R3/R2 VS-3 cursus > Meer info & aanmelden voor VS-3 
Na aanmelden heb je R3 en mag je al Promotieklasse fluiten. 
Na voltooien heb je R2. 

Regiodivisie R1 VS-3 cursus (cursus moet voltooid zijn en beoordeling wed-
strijden positief voor je mag fluiten op Regiodivisie niveau) 

Ere/Top/1e/2e 
divisie 

Natio-
naal  

 
 


