
VOLLEYBALVERENIGING O.K.K.’70 

Aangesloten bij de Nevobo; opgericht 8 juni 1970 

 

Informatieblad (versie april 2017) 
 
Volleybalvereniging O.K.K.’70 is een volleybalclub in Hardinxveld-Giessendam met ongeveer 160 leden. 
Zoals de naam al doet vermoeden, zijn we in 1970 opgericht. De letters O.K.K. (die overigens Oefening 
Kweekt Kracht betekenen) geven aan dat de vereniging is voortgekomen uit de gymnastiekvereniging 
O.K.K. Nu zijn het twee volstrekt gescheiden verenigingen. 
 
Onze vereniging is aangesloten bij de Nevobo, de Nederlandse volleybal bond. Onze teams komen uit in 
verschillende klassen. Het eerste herenteam speelt in de 1e klasse. Het eerste damesteam speelt in de 2e 
klasse. De senioren spelen op vrijdagavond hun thuiswedstrijden in sporthal “De Wielewaal”, of in sporthal 
“De Appelgaard”. 
 
De jeugdopleiding krijgt bij onze vereniging veel aandacht. Elk jaar wordt er met verschillende jeugdteams 
deelgenomen aan de competitie in de leeftijdscategorie 10 tot en met 18 jaar. Deze wedstrijden worden 
doorgaans op zaterdag gespeeld in de sporthal “de Wielewaal”. Tevens is er de mogelijkheid om als 
'CMV-lid' (jonger dan 12 jaar) te trainen en regelmatig (eens per maand, meestal zaterdagmorgen) aan 
toernooien deel te nemen.  
 
Naast de competitiespelende senioren hebben we ook een recreanten afdeling. Op donderdagavond zijn 
zowel de heren- als damesrecreanten actief in sporthal “De Appelgaard”. 
 
Welkom als lid van onze vereniging! Wij hopen dat je met veel plezier de volleybalsport met ons zult 
beoefenen. Je kunt op vijf manieren lid zijn van onze vereniging, namelijk: 
 

1. senior lid 
2. junior lid (voor 1 oktober van het lopende seizoen nog geen 18 jaar) 
3. recreatief lid 
4. CMV-lid (voor 1 oktober van het lopende seizoen nog geen 12 jaar) 
5. verenigingslid 

 
Lidmaatschap 
Aanmeldingen en afmeldingen dienen schriftelijk/per mail te worden gedaan bij het secretariaat. Bij 
afmelding geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij afmelding na 1 mei van het lopende seizoen 
ben je voor het gehele volgende seizoen competitiegeld / kosten kledingplan verschuldigd. 
 
 
Contributie 
De contributie is gekoppeld aan de leeftijd en het soort lidmaatschap. Voor deelname aan de competitie is 
ieder lid een bijdrage verschuldigd: De bedragen zijn als volgt seizoen 2016/2017: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De genoemde bedragen kunnen wijzigen, na instemming op de algemene ledenvergadering. Deze 
vergadering wordt doorgaans ieder jaar begin juni gehouden. De bedragen hebben betrekking op het 
seizoen 2016/2017.  
 
Clubkleuren 
Het tenue van onze vereniging bestaat uit een groen shirt, met de naam van de vereniging, rugnummer en 
mogelijk sponsor en een zwarte broek. Deze kleding is per team beschikbaar. Er wordt een jaarlijkse 

CONTRIBUTIE 
 

lidmaatschap 
per maand 

competitiegeld 
per seizoen 

senior lid € 20,00 € 70,00 
Junioren A-jeugd € 16,50 € 50,00 
Junioren B-jeugd € 16,50 € 50,00 

Junioren C-jeugd € 14,50 € 50,00 

Circulatievolleybal 5-6 € 12,50 € 40,00 

Circulatievolleybal 1-4 € 10,00 n.v.t. * 

recreatief lid € 14,50 n.v.t. * 
verenigingslid € 5,00     n.v.t. * 



vergoeding geïnd voor de financiering van het kledingplan. Deze geld wordt niet gebruikt voor andere 
doeleinden.  
 
Website 
Volleybalvereniging OKK '70 heeft ook een eigen website, namelijk www.okk70.nl. Op de website is 
informatie over de vereniging te lezen, ook zijn er links naar sites van sponsors en links naar de website 
van de Nevobo. 
 
Vervoer 
Aan de ouders van junioren en CMV-leden wordt gevraagd voor vervoer te zorgen naar de 
uitwedstrijden/toernooien. 
 
Verenigingstaken 
Met uitzondering van de verenigingsleden en de recreanten zijn alle leden verplicht verenigingstaken uit te 
voeren. Bij de jeugd wordt er al begonnen met het tellen bij H1 of CMV.  
 
Alle senioren zijn verplicht hun scheidsrechterlicentie te behalen en wedstrijden te fluiten. Afhankelijk van 
het team waarin je speelt zijn dit uit-, of thuiswedstrijden.  
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Een vereniging is een organisatie door personen opgericht, met een bestuur aan het hoofd, beheerst door 
statuten en huishoudelijke regels en gericht op een doel dat niet in strijd mag zijn met de openbare orde. 
In de statuten zijn artikelen opgenomen, betreffende de inrichting en werkwijze van de vereniging. Ieder lid 
van een vereniging dient op de hoogte te zijn met deze artikelen en huishoudelijke regels. Leden en 
eventueel ouders van leden kunnen deze statuten en huishoudelijke regels verkrijgen bij het secretariaat. 
 
Bij dit informatieblad vindt je een aanmeldingsformulier, heb je nog vragen, bel dan gerust één van de 
onderstaande personen. 
 
 voorzitter  Martien van Dijk 
    Parallelweg 50 
    (06) 23 01 32 55 
    voorzitter@okk70.nl 
 
 penningmeester Miranda de Ruiter 
    Hallehuis 2  
    (0184) 63 07 56 
    penningmeester@okk70.nl 
 
 
 secretaris  Erik de Bruijn 
    Parallelweg 51 
    (06) 51 33 91 41 
    secretaris@okk70.nl 


