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Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze volleybalvereniging. Onze 
vereniging is onder de naam volleybalvereniging Flash opgericht in mei 1968. De 
missie van Flash Nieuwleusen is dat zij de volleybalsport laagdrempelig wil aanbieden, 
waarbij iedereen ongeacht welk niveau hij of zij speelt, welkom is.

Bestuur

Zoals elke vereniging wordt Flash geleid door een bestuur dat op democratische 
wijze is gekozen door de leden van de vereniging. Dit gebeurt in de algemene 
ledenvergadering die minimaal één keer per jaar wordt gehouden. 
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) 
en drie bestuursgroepen (volleybalzaken, marketing & communicatie en facilitaire 
zaken).
Naast het bestuur heeft onze vereniging enkele commissies waar veelal leden 
van de vereniging zitting in hebben. De commissies vallen onder de volgende 
bestuursgroepen:
• bestuursgroep Volleybalzaken: technische commissie,  

commissie wedstrijdzaken en commissie scheidsrechterszaken; 
• bestuursgroep Marketing & Communicatie: communicatiecommissie,  

sponsorcommissie en kledingcommissie. 
• bestuursgroep Facilitaire zaken: activiteitencommissie,  

vrijwilligerscommissie en materialencommissie.

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor een bepaalde commissie, dan kunt u contact 
opnemen met het verantwoordelijke bestuurslid. U kunt telefonisch contact opnemen 
of door middel van het sturen van een e-mail (zie hiernaast voor de gegevens).
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Dagelijks bestuur

Diana Bovet, voorzitter, 
tel. 06-21514431, 
e-mail: voorzitter@flashnieuwleusen.nl

VACATURE, secretaris
(voor vragen: Diana Bovet, tel. 06-21514431 of 
e-mail: info@flashnieuwleusen.nl)

Bert Wienen, penningmeester, 
tel. 06-21851367, 
e-mail: penningmeester@flashnieuwleusen.nl

Bestuursgroepen

Tanja van den Bosch-Evenboer, volleybalzaken, 
tel. 06-13934645, 
e-mail: volleybalzaken@flashnieuwleusen.nl

VACATURE, marketing & communicatie, 
(voor vragen: Diana Bovet, tel. 06-21514431 of 
e-mail: info@flashnieuwleusen.nl)

Elissa Schoemaker, facilitaire zaken, 
tel. 06-31778850, 
e-mail: facilitair@flashnieuwleusen.nl
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Vertrouwenscontactpersoon

Binnen onze vereniging is een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Deze rol is in het 
leven geroepen als aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met seksuele 
intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden 
die er zijn om hulp te krijgen. 
Rianne Bouwhuis-De Haan is de vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging, 
u kunt haar bereiken via e-mailadres: vcp@flashnieuwleusen.nl.

Ledenadministratie

Aanmelding
Aanmelden kan door bijgaand aanmeldingsformulier (of te vinden op onze website 
(kopje Home – Clubinfo – Lidmaatschap – Aanmeldingsformulier)) in te vullen en uit 
te printen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de leden-
administratie (Hillie Stolte, Rinkslag 14, 7711 MV Nieuwleusen, tel. 06-43763707, 
e-mailadres; ledenadministratie@flashnieuwleusen.nl).

Bescherming persoonsgegevens    
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. 
Daarom hebben wij in een privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. U kunt de privacyverklaring 
vinden op onze website (onder het kopje Home staat een kopje privacyverklaring).  
Heeft u vragen/opmerkingen na het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust 
per e-mail aan: secretaris@flashnieuwleusen.nl.

Gebruik foto’s
Er worden tijdens de diverse evenementen en competitie-wedstrijden foto’s gemaakt. 
Als u bezwaar heeft dat deze geplaatst worden op onze website en/of op onze social 
media accounts, wilt u dit dan kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de 
communicatiecommissie: redactie@flashnieuwleusen.nl.

Contributies
Informatie over de contributiebedragen vindt u op www.flashnieuwleusen.nl onder 
het kopje “INFO”. De verenigingscontributie wordt per kwartaal geïnd via automatische 
incasso van de door u hiervoor opgegeven bank-/girorekening. Dit is een besluit van 
de algemene ledenvergadering uit 1993.
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Door de Nederlandse Volleybal Bond wordt een bonds- en regiocontributie geheven 
van de verenigingen, afhankelijk van het aantal leden, die bij de bond zijn aangemeld. 
Op grond van een in het verleden genomen ALV besluit worden alle leden bij de bond 
aangemeld en wordt deze “bondscontributie”, doorberekend aan de leden en (via 
automatische incasso) geïnd in de maand oktober van ieder jaar (of bij aanmelding 
na 1 oktober bij de eerste contributie-inning). De door te berekenen bondscontributie 
bedraagt momenteel € 17,50 per seizoen (ongeacht het soort lidmaatschap).

Reductieregeling
Wanneer er uit 1 gezin (wonend op één adres) meer dan 3 personen lid zijn van onze 
vereniging, betalen alleen de 3 oudste leden (naar leeftijd) contributie. De andere 
gezinsleden zijn vrij van contributie m.u.v. de bondscontributie. Deze dient door ieder 
lid wel betaald te worden.

Verenigingsleden
Wanneer u door een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of andere reden niet 
kunt sporten (langer dan 2 maanden) bestaat de mogelijkheid om als “verenigingslid” 
geregistreerd te worden. Het verenigingslid houdt het recht om deel te nemen aan 
eigen toernooien en wordt op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief. U dient dit wel 
zelf door te geven bij de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap
Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, geef dit dan schriftelijk of per e-mail 
(ledenadministratie@flashnieuwleusen.nl) door. Er geldt een opzegtermijn van drie 
maanden, waarbij de maand waarin de opzegging door de ledenadministratie wordt 
ontvangen als eerste maand wordt gerekend. De automatische incasso van de 
contributie wordt na het verstrijken van die termijn vanzelf stopgezet.
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Vrijwilligerscommissie

Volleybalvereniging Flash is evenals andere sportverenigingen in grote mate 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen blijven 
uitvoeren. Aangezien vrijwilligers binnen Flash een belangrijke groep is, is de 
vrijwilligerscommissie tot stand gekomen. Deze heeft als taak om de vrijwilligers 
binnen de vereniging in kaart te brengen, het werven van nieuwe vrijwilligers, de 
schakel zijn tussen potentiële vrijwilligers & commissies en bestaande/stoppende 
vrijwilligers de aandacht geven die ze verdienen.
Wij willen iedereen wijzen op het belang van vrijwilligers binnen onze vereniging en 
hopen dat we in de toekomst, als het nodig is, een beroep op u kunnen doen. Vele 
handen maken licht werk…
Voor vragen en/of opmerkingen of opgave als vrijwilliger kunt u de vrijwilligerscommissie 
bereiken op e-mailadres: vrijwilligers@flashnieuwleusen.nl.

Algemene zaken

Rechten en plichten
Ieder lid heeft het recht deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde 
trainingen en wedstrijden. Daar tegenover staan een aantal plichten, zoals het betalen 
van contributie, het deelnemen aan acties t.b.v. de clubkas, door competitiespelers 
(vanaf C-jeugd): tellen bij wedstrijden, fluiten en/of het dienstdoen als zaalwacht. 
Voor de leden (m.u.v. de recreanten, de B/C jeugd en de CMV-leden) is er de verplichting 
om het 100 punten systeem in te vullen en uit te voeren. De B en C jeugdleden worden 
wel ingezet bij het tellen en fluiten van de CMV jeugd wedstrijden en doen mee met 
onze jaarlijkse acties.
Flash verwacht van de ouders van de jeugdleden ook een bijdrage. De ouders van de 
CMV leden worden ingezet om te tellen en te coachen bij de CMV wedstrijden.
De rechten en plichten liggen, naast andere afspraken, vast in een aantal documenten, 
te weten: de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze stukken liggen bij de 
secretaris van de vereniging ter inzage.

Vervoer bij uitwedstrijden
Het vervoer naar uitwedstrijden is als volgt geregeld: senioren regelen dit onderling. 
Bij de A/B/C jeugd wordt een vervoersschema opgesteld door de trainer(s), waarbij de 
ouders bij toerbeurt het vervoer en eventueel het coachen voor hun rekening dienen 
te nemen. Bij de CMV regelen ouders dit onderling.
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Wedstrijdkleding
De wedstrijdkleding bestaat uit een wedstrijdbroekje en een wedstrijdshirt. Bij de ju-
nioren en senioren wordt het shirt door de vereniging beschikbaar gesteld. Het wed-
strijdbroekje dient door het lid zelf aangeschaft te worden. Dit kan via onze clubweb-
shop: https://flashnieuwleusen.clubwereld.nl. Bij de CMV-leden wordt het shirt en het 
broekje door de vereniging beschikbaar gesteld.
Sokken/schoeisel: deze dienen zelf aangeschaft te worden. Schoenen mogen niet 
voorzien zijn van een donkere zool.
Trainingspakken/tassen: voor alle junioren (vanaf C-jeugd) en alle senioren heeft 
Flash een trainingspak en tas beschikbaar gesteld. Ieder betreffend lid betaalt hier 
€ 1,75 extra contributie voor. 
Indien u het lidmaatschap omzet naar verenigingslid (i.v.m. bijvoorbeeld langdurige 
blessure) krijgt u de keuze om het trainingspak en tas te behouden (tegen boven-
staande kosten) of in te leveren. 
Bij het opzeggen van het lidmaatschap dient het trainingspak en de tas weer ingele-
verd te worden.

Tevens verwijzen wij nog naar het kledingreglement welke op onze website staat.
U kunt voor vragen over de kleding contact opnemen met de kledingcommissie op het 
e-mailadres: kleding@flashnieuwleusen.nl.

Activiteiten

Gedurende het seizoen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Hieronder een 
overzicht van de jaarlijks terugkerende activiteiten binnen Flash (onder voorbehoud). 

• Openingstoernooi seniorenteams (incl. recreanten);
• Grote Club Actie (t.b.v. spekken van clubkas);
• Cake-actie (verkoop cake in Nieuwleusen t.b.v. het spekken van de clubkas);
• Martin Flier Mixtoernooi (alle leden (vanaf B-jeugd), vrijwilligers en sponsoren);
• Feestavond (leden en vrijwilligers);
• Vrijwilligersavond
• Spelletjesochtend voor onze CMV spelers;
• Volleybalweekend voor jeugdleden (vanaf C-jeugd);
• Plus Luuk Tijs Toernooi (recreatief buiten volleybaltoernooi voor inwoners van 

Nieuwleusen en omstreken).

Kijk op onze website: www.flashnieuwleusen.nl bij de jaaragenda voor het actuele 
overzicht van de activiteiten.



Informatievoorziening

Meer informatie over onze vereniging kunt u vinden op onze 
website: www.flashnieuwleusen.nl en gedurende het seizoen 
ontvangt u diverse nieuwsbrieven in uw e-mailbox.

Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u ook altijd een e-mail sturen naar: 
info@flashnieuwleusen.nl
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ZUID..
Op eigen ''wijze''
PROEFLOKAAL

www.flashnieuwleusen.nl/onze_sponsoren

Koop bij onze sponsoren
samen staan we sterk !

 


