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Beste nieuw lid,
Je gaat volleyballen bij VC Fortutas. Een goede keuze.
In deze brief wil ik je informeren over enkele belangrijke zaken voor VC Fortutas.
Aanmelding
Door het inschrijfformulier van VC FORTUTAS volledig in te vullen, te ondertekenen en in te
leveren word je lid van de vereniging. Je kunt dit formulier inleveren bij de trainer of bij:
Ledenadministratie VC FORTUTAS
p/a Niek Creemers, Kievitlaan 8, 6005 JV te Weert, tel. 06-22496582
Indeling groepen
Nadat je bij een groep bent gaan kijken of meetrainen zal de trainer aan de technische commissie
(TC) doorgeven dat je erbij bent gekomen. De indeling in een team of groep wordt vervolgens
gedaan door de TC van VC Fortutas.
Nadat je ingedeeld bent bij een van de teams dan verwacht de trainer en/of de coach dat je ook
altijd aanwezig bent bij de trainingen en de wedstrijden. Zijn er bijzonderheden dan kun je die met
de trainer en/of coach bespreken.
Als je ook wedstrijden gaat spelen bij de Nevobo (jeugd of senioren) dan is het nodig dat je een
geldige spelerskaart aanreikt of dat je zelf zorgt voor een actuele digitale pasfoto. Lever die gelijk in
met je inschrijfformulier zodat je zo snel mogelijk een geldige spelerskaart krijgt.
Bestuur en commissies
De vereniging VC Fortutas wordt geleid door een bestuur met daarbij ondersteuning van diverse
commissies. Hierbij kennen we een hoofdindeling naar Technische commissie,
Wedstrijdsecretariaat, Werving & Sponsoring, Communicatie en Interne
Verenigingsondersteuning (zie ook www.fortutas.nl ).
Nadat je het ingevulde inschrijfformulier hebt ingeleverd bij de ledenadministratie, ontvang je een
kopie van het huishoudelijk reglement en het beleidsplan van de vereniging. De statuten van de
vereniging zijn op te vragen bij het secretariaat.
Wedstrijdtenue
Bij deelname aan wedstrijden is het verplicht om te spelen in het officiële clubtenue. Dit is een
blauw shirt en een witte of blauwe broek (per team gelijk). Per team zijn er afspraken over de
tenues. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van je team.
Verder moet je bij wedstrijden witte sokken en indien van toepassing witte kniebeschermers
dragen. Wil je een verenigingsjack en/of broek (trainingspak) maak dit dan kenbaar bij je
aanmelding zodat je hierover meer informatie ontvangt.
VC Fortutas informatie op www.fortutas.nl en op www.facebook.com/VcFortutas
Voor wedstrijden en andere informatie kun je wekelijks onze nieuwsbrief raadplegen.
Gedurende een seizoen ontvang je ook een aantal keren ons clubblad “Spike”.
Wedstrijdschema’s en standenoverzichten zijn te vinden op onze website en op die van de
competities: Nevobo: www.volleybal.nl en Recreanten: www.liefhebberijvolleybalvcw.nl
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Contributie en inschrijfgeld
De contributiebedragen van het seizoen 2016/2017 (inclusief eventuele afdracht Nevobo) zijn:
Wel
competitie
€ 205,82
€ 129,25

ouder dan 17 jaar per 30-09
Nevobo senioren (>17 jaar)
Recreanten (>17 jaar)

Geen
competitie
€ 154,43
€ 64,63

17 jaar of jonger per 30-09
Nevobo Jeugd A-B-C (12-17 jaar)
Nevobo jeugd CMV4-5-6 (9-11 jaar)
Nevobo jeugd CMV1-2-3 (t/m 8 jaar)

€ 115,76
€ 88,08
€ 67,38

Ondersteunend lidmaatschap

€ 25,00

De leeftijd per 1 oktober van het seizoen is bepalend.
De contributie wordt in één totaal bedrag geïnd. Bij nieuwe leden is dit inclusief het inschrijfgeld
van € 5,00. Betaling van de contributie gebeurt bij voorkeur via automatische afschrijving. Op het
inschrijfformulier kun je hiervoor een machtiging ondertekenen. Als je geen machtiging afgeeft
dan zal er per seizoen € 2,50 incassokosten in rekening gebracht worden.
Voor jeugdleden wordt een bijdrage voor het kledingfonds gevraagd van € 5,00 per seizoen.
Vervoerregeling jeugdwedstrijden (alleen voor jeugdleden)
Voor deelname van de jeugd aan wedstrijden is inzet van de ouders bij het vervoer onontbeerlijk.
Alle ouders worden hiervoor ingedeeld volgens een gelijke verdeling. Bij het wedstrijdsecretariaat
kun je aangeven op welke dagen je ouders zeker niet kunnen. Indien alle ouders meedoen, komt
het er op neer dat elk jeugdlid ongeveer drie keer per seizoen ingedeeld wordt op het
vervoerschema en de ouders voor vervoer dienen te zorgen. Dit aantal kan afwijken afhankelijk van
de grootte van de teams en het aantal teams in een poule.
Alleen in overleg met het bestuur en de betreffende coach kan van deze regeling afgeweken
worden. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn. Om volledig te zijn, vragen wij je ouders
om op het inschrijfformulier voor deelname aan de vervoerregeling te tekenen. Dit ter voorkoming
van onduidelijkheden later.
De omgangsregels van gewenst gedrag binnen VC Fortutas
Binnen VC Fortutas vinden we een veilig sportklimaat erg belangrijk. Er zijn omgangsregels van
gewenst gedrag afgesproken. Zie de volgende pagina voor deze regels. Voor alle bestuursleden en
trainers en coaches is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanwezig. Er is een
vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Zie voor meer informatie onze website www.fortutas.nl
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je altijd met mij contact opnemen. Mede
namens het bestuur wens ik je veel succes toe bij VC Fortutas.
Met vriendelijke groet,
Niek Creemers, voorzitter.
Tel.: 06-22496582.
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De omgangsregels van gewenst gedrag binnen VC Fortutas
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet; iedereen telt mee
binnen de club.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
7. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
8. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
9. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
10. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt, vraag ik een ander om hulp.
11. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar
niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of bij de betreffende
vertrouwenspersoon.
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