
INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN VAN ACCRETOS 
 

Hierbij willen we je van harte welkom heten bij onze "club", volleybalvereniging Accretos. Of je 
begint als enthousiast jeugdlid, ambitieus competitielid, een wat meer bezadigde recreant of 
gewoon als steunend verenigingslid, we hopen dat dit het begin mag zijn van veel sportieve en 
gezellige uren binnen onze vereniging en de volleybalsport in het algemeen. 
 

WAT MOET JE DOEN OM JE AAN TE MELDEN ??? 
 

✓ Inschrijfformulier volledig invullen (handtekening niet vergeten!) en opsturen aan c.q. afgeven bij de ledenadministratie. 
✓ Competitie spelende leden (Nevobo) dienen ten behoeve van de spelerskaart een digitale pasfoto aan te leveren. Na 

aanmelding bij Accretos en de Nevobo zal de benodigde informatie hiervoor worden toegestuurd. 
 

Als je lid bent van onze vereniging zijn er een aantal regels waaraan je je moet verbinden. Deze zijn vastgelegd in de statuten 
en het huishoudelijk reglement welke via de secretaris te verkrijgen zijn. Afmelden als lid kan uitsluitend en alleen schriftelijk 
(incl. email) en wel bij de ledenadministratie (ledenadministratie@accretos.nl). Bij niet tijdig afmelden vóór aanvang van de 
competitie zal de bondscontributie toch betaald moeten worden. Dit geldt ook voor de contributietermijn die dan loopt (zie voor 
peildata bij de contributie). Mutaties (bv. verhuizing) bij voorkeur schriftelijk (incl. email) doorgeven. 
 

Accretos sluit voor haar leden een sportongevallenverzekering af. Van de leden van Accretos wordt verwacht dat zij meehelpen 
bij de diverse activiteiten die worden georganiseerd. Ook voor het fluiten van c.q. het tellen bij wedstrijden worden de eigen 
leden ingezet. Voor de uitwedstrijden van jeugdleden wordt een reisschema opgezet voor de ouders/verzorgers. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar de eigen website: www.accretos.nl. Hierna volgt wat algemene informatie en handige adressen 
over / van de vereniging. 
 

HET BESTUUR 
 

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Functie 

Thieu Hendriks Heverstraat 5 6088 BG Roggel 06-22474209 Voorzitter 

Guus Joosten Heide 5 6088 PC Roggel 06-23192340 Secretaris 

Esther Cramers Kruissingel 21 6088 BA Roggel 06-48354805 Penningmeester 

Joost van Bogget Kerkveldweg 8 6088 EE Roggel 06-27490098 Lid 

Vera van Bogget Meerkamp 13 6093 BZ Heythuysen 06-36174768 Lid 

Jan Crins Berkenlaan 15 6088 Am Roggel 06-52658181 Lid 

Pieter Peeters Brugstraat 11 6088 BS Roggel 06-50205379 Lid 

Rob Vossen Sterrebosweg 20 6086 RD Neer 06-13188634 Lid 
 

Aandachtsgebieden Aanspreekpunten namens bestuur Emailadres 

Algemeen Thieu Hendriks voorzitter@accretos.nl 

Financiën Esther Cramers penningmeester@accretos.nl 

Wedstrijden / zalen Guus Joosten secretaris@accretos.nl 

Technische zaken Pieter Peeters technischezaken@accretos.nl 

Scheidsrechters (RCA) Loek Geelen arbitrage@accretos.nl 

Activiteiten (niet-volleybal) Rob Vossen activiteiten@accretos.nl 

Sponsoring Vera van Bogget sponsoring@accretos.nl 

PR / Website Joost van Bogget prwebsite@accretos.nl 

Toernooi Rob Vossen toernooi@accretos.nl 
 

CONTRIBUTIE 
Door middel van automatische incasso  wordt de jaarlijkse contributie in twee termijnen geïnd: in oktober en januari. Een factuur 
hiervoor wordt alleen op verzoek verstuurd. De Nevobo-bijdrage is voor alle leden gelijk (€ 12,50) en wordt bij de factuur van 
oktober geïnd (c.q. bij aanmelding in de tweede helft in februari). Een bedrag van € 10,00 voor de shirtlease (alleen voor 
competitiespelende leden) wordt apart verrekend. De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober. Peildatum voor afmeldingen zijn 31 
juli en 31 december (uiterlijke afmelddatum voor resp. de 1ste en de 2e competitiehelft). Met het aanmelden als lid gaat U tevens 
akkoord met betaling via automatische incasso. De contributiebedragen zijn als volgt (incl. Nevobo-lidmaatschap): 
 

 Contributie 

Peildatum (m.b.t. leeftijd): 1 oktober Accretos Nevobo Shirtlease Totaal 

Verenigings- en steunende leden € 48,35 € 12,50 - € 60,85 

F-jeugd / CMV Nivo 1+2 ( 6-7 jaar) € 77,86 € 12,50 € 10,00 € 100,36 

E-jeugd / CMV Nivo 3+4 (8-9 jaar) € 77,86 € 12,50 € 10,00 € 100,36 

D-Jeugd / CMV Nivo 5+6 (10-11 jaar) € 94,03 € 12,50 € 10,00 € 116,53 

C-Jeugd (12-13 jaar) € 94,03 € 12,50 € 10,00 € 116,53 

B-Jeugd (14-15 jaar) € 123,76 € 12,50 € 10,00 € 146,26 

A-Jeugd (16-17 jaar) € 123,76 € 12,50 € 10,00 € 146,26 

Senioren € 182,64 € 12,50 € 10,00 € 205,14 

Recreanten € 119,89 € 12,50 € 10,00 € 142,39 

Toeslag vaste 2de training + 45 % - - - 
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NIEUWE LEDEN 
Aspirant-leden kunnen geheel vrijblijvend vier weken aan de trainingen deelnemen. Daarna kunnen ze zich aanmelden d.m.v. 
onderstaande opgavestrook. Deze strook dient te worden ingeleverd bij: 

• Thijs Gielen, ledenadministratie 
Adres: Klutemansstraat 7, 6088 HB  Roggel 
Mailadres: ledenadministratie@accretos.nl 

 

AANMELDING LIDMAATSCHAP ACCRETOS 

Voornaam *  Voorletters *  

Tussenvoegsel *  Geslacht ** M  V 

Achternaam *  Geb. Datum * ____ – ____ – ____ 

Straat *  Huisnummer *   

Postcode *  Plaats *  

Gegevens van lid 

 (vast) *  E-mail adres *  

 (mobiel) *  Competitie ** Ja / Nee Nevobo / Recreatief 

Ouder/verzorgende 1 

 (vast) *  E-mail adres *  

 (mobiel) *    

Ouder/verzorgende 2 

 (vast) *  E-mail adres *  

 (mobiel) *    

 Ondergetekende: 

• verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VC Accretos om van zijn/haar beneden 
genoemde bank-/girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie. 

 

• verklaart hierbij zich als lid van Accretos te verbinden aan de statuten en het huishoudelijk 
reglement van Accretos, welke bij de secretaris op te vragen zijn. 

* s.v.p. volledig invullen IBAN-nummer *  

** s.v.p. omcirkelen wat van toepassing 
is 

Tenaamstelling ***  

*** s.v.p. invullen indien deze afwijkend 
is van de boven ingevulde naam 

Datum *  

 Handtekening *  

N.B.: Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen. 

  

Onderstaande velden s.v.p. niet invullen Invullen door 
Trainer/Coach Accretos Nevobo 

Datum in Datum verwerkt Aanmelddatum Relatienummer Team 
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