
 

Beste ABS-leden, trainers, coaches en ouders/verzorgers van ABS-jeugdleden, 

 
Het lijkt nog ver weg, maar toch gaat de Technische Commissie zich binnenkort weer bezighouden met de 

teamindeling voor het seizoen 2018-2019. Daarom is het voor ons belangrijk om te weten wat volgend seizoen 

jouw plannen zijn, maar ook of je binnen de vereniging actief wilt zijn.  

Als je wil gaan stoppen, geef dit dan door voor 1 mei 2018 bij de Technische Commissie en de ledenadministratie. 

Als je je niet op tijd afmeldt, ben je verplicht om een halfjaar contributie te betalen.  

Voor het volgend seizoen zijn we nog op zoek naar trainers die training willen geven of willen coachen. Eventueel 

kun je ook oproeptrainer/oproepcoach worden.  

 
Wij willen je vragen dit formulier serieus in te vullen. Zodat wij er van uit kunnen gaan, dat je wensen niet meer 

veranderen. Bij twijfel geef dit ook duidelijk aan.  

 
Zou je dit strookje voor maandag 5 maart a.s. willen inleveren bij de aanvoerder/aanvoerster van jouw team of bij 

iemand van de Technische Commissie? Eventueel mailen kan ook, naar tc.volleybal@absbathmen.nl. Het 

formulier komt ook op de website te staan. 

 

Bij voorbaat dank, 

 

De Technische Commissie Gerdi, Gido en Liesbeth 

 
Naam :………………………………………………………………................................................................................... 

 

• Email :………………………………………………………………....................................................................... 

• Email ouders: :.………….……………………………………………………………………(geldt alleen voor jeugd)  

• Mobiel :………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

• Mobiel ouders :.……………………………………………………………….….…………(geldt alleen voor jeugd)  

• Speelt nu in : Senioren :……………………………………………………………………………………….................... 

•                        : Jeugd :.…………………………………………………………………………………………………………….. 

• Blijft wel / niet* lid volgend seizoen 2018-2019 

• Wil wel / niet*  op vrijdagavond competitie spelen 

• Wil wel / niet*  op zaterdag competitie spelen 

• Wil wel / niet*  in een ander team spelen? 

Zo ja welk team :………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Omdat :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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• Hoe denk je over de training:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je bent als lid al actief binnen de vereniging? Ja / nee* 

• Zo ja, wat doe je :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Zo nee, wat zou je binnen de vereniging willen doen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Alleen voor ouders van jeugd: 

• Je bent als ouder al actief binnen de vereniging? Ja / nee* 

• Naam ouder(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Zo ja, wat doe je :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Zo nee, wat zou je binnen de vereniging willen doen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

• Naam ouder(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hoe denk je over eventueel (extra) trainen op  een andere locatie (i.v.m. ruimte- en tijdgebrek in de 

Uutvlog): 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Voor iedereen:  Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen? 

…………………………………..……………………………………………………………………………..…………..……………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*  s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Bij vragen over dit formulier, spreek dan 1 van de TC-leden aan, voordat je het formulier inlevert. 

 

Nieuwe leden van alle niveaus zijn zeer welkom. Dus weet je iemand, neem ze gerust mee en laat ze vrijblijvend 

een paar keer meetrainen. Maar meld het wel bij één van de tc-leden, dan kunnen wij ze benaderen om bij ABS 

te komen spelen.     


