
CONTRIBUTIE INCL. BONDSGELD 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen leden die één 
keer per week trainen (1x) en leden die twee of meer 
keer trainen (2x). 
 
   1x  2x 
Mini’s t/m 12 jaar : € 53,25 € 64,95 
Jeugd 13 t/m 17 jaar : € 64,95 € 83,85 
Jeugd gezinslid : € 58,20 € 75,45 
Jeugd alleen trainen : € 58,20 € 75,45 
Jeugd gezinslid alleen trainen : € 53,25 € 68,70 
Senior vanaf 18 jaar  : € 84,45 € 109,20 
Senior gezinslid  : € 80,40 € 104,10 
Senior alleen trainen  : € 75,45 € 96,45 
Senior gezinslid alleen trainen : € 66,75 € 85,35 
Recreant  : € 53,25 
Recreant gezinslid  : € 46,35 
Recreant competitie  : € 22,95 
Senior alleen competitie  : € 34,66 
Verenigingsleden  : € 17,50 
    (bondscontributie) 
 
Per kwartaal, inclusief bondscontributie.  
Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Het is ook 
mogelijk om de contributie per maand te voldoen. In 
dat geval dient u uw bank opdracht te geven voor een 
automatische maandelijkse overboeking. 
 
Senior- en jeugdleden (A,B en C) die competitie gaan 
spelen dienen op eigen kosten een wedstrijdbroekje 
met EVV logo aan te schaffen. Deze broekjes in 
dames- en herenuitvoering zijn verkrijgbaar bij 
Intersport Meijers te Nunspeet. Voor meer informatie, 
zie de flyer die u bij uw welkomstmail hebt ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAN- EN AFMELDEN 

 
AANMELDEN 
Alvorens lid te worden, mag u (c.q. uw kind) eerst 3 x 
gratis meetrainen en kunt u bekijken of u (c.q. uw kind) 
het leuk vindt. Na 3 x trainen ontvangt u een aanmel-
dingsformulier. Als u (c.q. uw kind) lid wilt worden, kunt 
u dit formulier ingevuld afgeven bij de trainer of de 
ledenadministratie. De aanmelding zal aan u worden 
bevestigd d.m.v. een email.  
 
Als uw kind lid wil worden, kunt u uw kind aanmelden 
bij de train(st)er van de mini’s of het betreffende 
jeugdteam. Voor u zelf wordt binnen de vereniging 
gekeken naar uw wens en beschikbare ruimte om mee 
te trainen in een recreanten-, wedstrijd – of prestatie-
team. Hierover wordt u geïnformeerd door de 
technische commissie. Als het downloaden van het 
aanmeldingsformulier niet lukt, kunt u ook contact 
opnemen met de ledenadministratie (zie onderstaand 
adres). Voor vragen over het aanmeldingsformulier 
kunt u een mailtje sturen naar:  
aanmelden@evv-elburg.nl.  
  
AFMELDEN 
Opzegging van een lidmaatschap kan uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie:  
Competitiespelers vóór : 1 juli of 1 januari 
Overige leden vóór : 1 juli, 1 oktober, 
  1 januari of 1 april 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Contactgegevens Ledenadministratie EVV 
Hellenbeekstraat 90 
8081 HZ Elburg 
06-81257257 
 
ledenadministatie@evv-elburg.nl  

VOLLEYBALVERENIGING 

 

 
 
 
 

INFOLIJN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
John Kambeel 

Tel: 06-81257257 
ledenadministratie@evv-elburg.nl 

 
Website: www.evv-elburg.nl 

  

mailto:aanmelden@evv-elburg.nl
mailto:ledenadministatie@evv-elburg.nl


BELEID EVV 

 
EVV is een vereniging waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Hierbij nemen zowel breedtesport als 
prestatiesport een belangrijke plaats in. Onze 
aandacht gaat uit naar alle leden. De jeugd staat 
centraal binnen EVV, omdat zij de toekomst zijn van 
de vereniging. 
Binnen de jeugd wordt zowel aandacht besteed aan 
technische ontwikkeling als omgangsnormen binnen 
een teamsport. De vereniging is, net als school, een 
verlengstuk van de begeleiding van jeugd naar 
zelfstandigheid vanuit ieders levensovertuiging. In 
deze ontwikkeling staat het kind centraal en spelen de 
train(st)ers en ouders een belangrijke rol. 
 
BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN 
• De jeugdopleiding is het hart van onze vereniging. 
• Wij scheppen uitdagende speel -, trainings – en 

wedstrijdsituaties onder professionele begeleiding. 
• Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen de 

vereniging. 
• Communicatie is van essentieel belang 
• Verenigingsbelang gaat boven teambelang, dat 

boven persoonlijk belang gaat. 
• Naast het volleyballen worden regelmatig andere 

activiteiten georganiseerd voor jong en oud 
  
DE VERTROUWENSPERSOON BINNEN DE 
VERENIGING 
De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van 
degene die zich geconfronteerd voelt met seksuele of 
andersoortige intimidatie en heeft ook een preventieve 
taak. De functie van deze vertrouwenspersoon is 
hoofdzakelijk ingericht als signalerings- en 
adviesfunctie. De contactgegevens van de 
vetrouwenspersoon kunt u vinden op www.evv-
elburg.nl -> Organisatie -> Vertrouwenspersoon. 
 
 

 

 

DE VERSCHILLENDE LIJNEN 

  
WEDSTRIJDLIJN 
Het technisch beleid van EVV is er op gericht dat de 
senioren de technische en tactische beginselen van 
het volleybal worden aangeleerd en dat die worden 
onderhouden. EVV doet dit door de groepen in te 
delen op basis van niveau. Daarbij wordt gelet op 
vaardigheid, specialisatie, prestatie, inzet en leeftijd. 
Bij elk niveau stelt EVV het meedraaien in de top van 
de competitie centraal. Trainen 1 x per week 1 ½ uur. 
 
PRESTATIELIJN 
Het technisch beleid van EVV is er op gericht dat de 
eerste teams van zowel de Dames als de Heren 
deelnemen aan de Regio competitie op minimaal 
derde divisie niveau. De overige teams in de 
prestatielijn zijn gericht om dit resultaat te bereiken en 
op termijn te onderhouden. Ook voor hen is 
meedraaien in de top van hun klasse van belang. EVV 
realiseert dit door daarop gerichte, liefst 
gediplomeerde, training en actieve scouting in de 
Regio. Het resultaat van die scouting mag de 
doorstroming van de eigen leden niet belemmeren. De 
scouting moet derhalve een meerwaarde opleveren. 
Jeugdspe(e)l(st)ers mogen alleen na overleg met 
henzelf, hun ouders/verzorgers, trainer/coach en na 
toestemming van de commissie technische zaken, in 
een team in de prestatielijn uitkomen, respectievelijk 
meetrainen. Trainen 2 x per week 1 ½ uur. 
 
RECREANTENLIJN 
Het technisch beleid van EVV is er op gericht dat de 
recreanten vanaf 18 jaar die technisch en tactische 
beginselen worden aangeleerd die het recreatief 
spelen van volleybal ondersteunen. EVV doet dit door 
de recreanten zodanig in groepen in te delen dat er 
rekening wordt gehouden met leeftijd, vaardigheid en 
betrokkenheid. Trainen 1 x per week 1 ½ uur en 
desgewenst spelen in de recreantencompetitie 
 
JEUGDLIJN 
Het technisch beleid van EVV is er op gericht dat de 
jeugd vanaf 6 jaar de technische en tactische 

beginselen van het volleybal worden aangeleerd. De 
beginnende jeugd oefent spelvormen, de gevorderde 
jeugd neemt in haar eigen leeftijdsklasse aan de 
competitie deel, de geoefende jeugd krijgt de 
mogelijkheid om van een prestatieteam deel uit te 
maken, de getalenteerde jeugd wordt gestimuleerd om 
deel te nemen aan NeVoBo-selectieteams en de 
selectieteams nemen deel aan de door de NeVoBo 
georganiseerde nationale kampioenschappen. 
EVV onderschrijft de gedachte dat de jeugd 
gestimuleerd moet worden om op het hoogste niveau 
te (willen) presteren. Daarom stelt EVV het behalen 
van het kampioenschap in een leeftijdsklasse centraal. 
Om dit te realiseren, kiest EVV voor homogene 
doelgroepen waarbij leeftijdsgebonden teambuilding 
prevaleert boven de individuele prestatie. Dit betekent 
dat EVV alleen in overleg met speler, hun ouders/ 
verzorgers en trainer/coach kan toestaan dat een 
jeugdspeler in een ouder jeugdteam of prestatielijn 
uitkomt. 
 
EVV hanteert het ontwikkelingsmodel van de NeVoBo, 
zoals opgenomen in de brochure jeugd Volleybal 
Nederland (JVN). Dat wil zeggen dat EVV de volgende 
leeftijdsindeling hanteert, waarbij de NeVoBo-
peildatum steeds 1 oktober is; 
Niveau 1-2 : 6-7 jaar, circulatievolleybal 4 tegen 4 
Niveau 3-4 : 8-9 jaar, circulatievolleybal 4 tegen 4  
Niveau 5-6 : 10-11 jaar, circulatievolleybal 4 tegen 4 
C-jeugd : 12-13 jaar, volleybal 6 tegen 6 ingekort 

veld 
B-jeugd : 14-15 jaar, volleybal 6 tegen 6 
A-jeugd : 16-17 jaar, volleybal 6 tegen 6 
 
Elk jeugdteam traint minimaal één keer per week. De 
geselecteerde jeugdteams trainen twee keer per week. 
Een training van een jeugdteam duurt 1½ uur, van de 
jeugd niveau 1 tot en met 6, 1 uur en 15 minuten. 
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