
FORZA, DAT BEN JE ZELF!

V O L L E Y B A L  V E R E N I G I N G  F O R Z A  S D

Volleybalvereniging
Welkom bij

Wij willen je vragen het inschrijfformulier en privacy formulier
in te vullen en de overige informatie zorgvuldig door te lezen.



FORZA IS EEN CLUB 

VOOR JONG EN OUD

Volleybal is een sport voor jong en oud! Je leert
in teamverband te spelen en jezelf te
ontwikkelen. Je leert hoeveel plezier je met
sport kan beleven door samen te presteren,
maar ook te incasseren. Je ervaart dat
inspanning ook ontspanning kan zijn.

We bieden volleybal voor de jongsten, met het
Cool Moves Volley, bieden recreatievolleybal,
voor iedereen die op vrijdagavond rustig een
balletje wil slaan, en voor iedereen daar
tussenin! We spelen dus volleybal in
verschillende leeftijdscategorieën: op regionaal
niveau in recreatief verband en verder
daarbuiten in NeVoBo-verband.

Onze jongste speler is 6 jaar en onze oudste
speler is 77 jaar. 



Uitschrijven kan enkel via het uitschrijfformulier op onze website. 







Tijdens trainingen en

wedstrijden ...

Leden,

ouders/verzorgers

Overleg met de trainer is voor of na

de training mogelijk.

Wees op tijd aangekleed aanwezig

bij trainingen (10 minuten) of

wedstrijden (45 minuten voor start

wedstrijd).

Afmelden doen we ruim van tevoren

bij de trainer, iedere trainer maakt

hier zijn eigen afspraak over.

Volleybal is een teamsport, laat je

team dus niet zomaar in de steek!

Er wordt niet gevochten of op een

andere manier aan elkaar gezeten.

We blijven ook van elkaars spullen af.

Vloeken en grof taalgebruik wordt

niet getolereerd.

Forza is niet aansprakelijk voor het

kwijtraken van je eigendommen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

EN REGLEMENTEN

Dragen we gepaste sportkleding:

voor de training een korte broek met

t-shirt of normaal uitgesneden hemd,

voor de wedstrijden het

wedstrijdtenue. Daarbij dragen we

kniebeschermers (optioneel) en

volleybalschoenen met een lichte

zool.

Worden er geen sieraden gedragen

in verband met de veiligheid.

Dragen we lange haren in een staart.

Nemen toeschouwers, ouders en/of

verzorgers plaats op de tribune.

Gaan we respectvol om met elkaar,

de trainers en de ruimte waarin we

ons bevinden.



Deelname wedstrijden Privacy en pestprotocol

Vrijwilligers

De trainers en technische commissie

bepalen op welk niveau volgend

seizoen gespeeld wordt.

Wedstrijden worden gespeeld in

wedstrijdtenue. Zwarte broekjes en

kniebeschermers dienen zelf gekocht

te worden via de link op onze

website of één van de

volleybalshops. Wedstrijdshirts

kunnen gesponsord zijn, wanneer dit

niet het geval is zal het shirt zelf

betaald moeten worden. Shirts

worden gekocht in samenspraak met

de trainer en de sponsorcommissie.

Voordat het lid mee mag doen aan

een wedstrijd, dient een NeVoBo

spelerskaart aangevraagd te worden

via de trainer. 

Tijdens wedstrijden hebben

ouders/verzorgers geen contact over

het wedstrijdverloop met trainers,

coaches of scheidsrechters. 

Op het privacy formulier heeft u uw

keuzes vastgelegd.

We respecteren elkaars privacy in

toiletten, in kleedkamers en douches.

Wij hebben een vertrouwenspersoon.

Word jij of jouw kind gepest? Lees het

pestprotocol op onze website en

neem contact op met onze

vertrouwenspersoon via

annelieso@telfort.nl.

Zaaldienst (tellen en fluiten) is

onderdeel van je lidmaatschap.

Wanneer je wedstrijden speelt word

je daarom opgenomen in het

zaaldienstrooster (zie website). 

Bijna iedereen die zich inzet voor VV

Forza Schouwen-Duiveland doet dit

op vrijwillige basis. Wil je als lid (of

als ouder/verzorger) ook een

steentje bijdragen aan onze club?

Mail naar: communicatie@forza-sd.nl.



FORZA, DAT BEN JE ZELF!

V O L L E Y B A L  V E R E N I G I N G  F O R Z A  S D

Volleybalvereniging
Veel plezier bij


