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Betreft: Vrienden van SVU Volleybal 

 

Beste geïnteresseerde, 

 

Deze brief heeft als doel u te informeren over een initiatief van SVU Volleybal, namelijk “Vrienden 

van SVU Volleybal”. Door middel van deze brief nodigen we u uit een vriend of vriendin te worden 

door een schenking aan SVU Volleybal te doen. U kent SVU Volleybal wellicht via uw zoon of 

dochter, of u heeft misschien zelf bij (A)SVU Volleybal gespeeld in het verleden. Met 156 competitie 

spelende leden is SVU Volleybal nog steeds de grootste studentenvolleybalvereniging van 

Amsterdam. Onze dertien teams spelen van de zesde klasse tot aan de promotieklasse. Hier zijn wij 

uiteraard erg trots op, echter is het geen reden om te stoppen met het streven naar ontwikkeling. 

Een van de hoofddoelen van het huidige bestuur is om de vereniging te professionaliseren en de 

naamsbekendheid te vergroten. Dit willen wij doen door middel van groei in omvang, niveau en 

kwaliteit. Het initiatief “Vrienden van SVU Volleybal” sluit aan bij deze visie, aangezien er om dit doel 

te verwezenlijken meer financiële middelen nodig zijn.  

 

Zoals al genoemd zal de optelsom van de schenkingen gebruikt worden om SVU Volleybal te 

professionaliseren en structureren. Een voorbeeld hiervan is het aantrekken van trainers van hoog 

niveau. Op dit moment bieden wij aan het eerste heren- en damesteams externe trainers.  Dit 

zouden wij graag meer teams aanbieden. Daarnaast zullen wij de schenkingen gebruiken om onze 

interne trainers op te leiden. Zo volgen momenteel 4 interne trainers momenteel de VT3 

trainersopleiding waarmee zij de fijne kneepjes van het trainerschap leren.  Door trainers aan te 

bieden van hoger niveau, hopen wij te groeien in speelniveau. Een ander voorbeeld is het 

organiseren van het SVU lustrum. Dit jaar wordt SVU Volleybal namelijk alweer 50 jaar.  

 

SVU Volleybal is dankbaar voor iedereen die ons wil helpen bij het verwezenlijken van onze plannen, 

daarom bedanken wij de vrienden van SVU Volleybal op meerdere manieren. Zo worden alle namen 

gepubliceerd in het verenigingsblad van SVU Volleybal, ‘de Inteam’, die drie keer per jaar uitkomt. 

Vrienden van SVU Volleybal krijgen korting op het jaarlijkse vriendentoernooi en worden met 

privileges uitgenodigd op unieke SVU Volleybal gelegenheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

wereldrecordpoging, die de afgelopen jaren twee keer is georganiseerd, en het lustrum, waarvan de 

eerstvolgende in mei/juni aanstaande zal vallen.  

 

Hoe werkt het? U schenkt een zelfgekozen bedrag aan SVU Volleybal en wordt hiermee vriend van 

SVU Volleybal. Deze status geldt gedurende één jaar, vanaf het moment van aanmelding, met de 
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mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging. U meldt zich aan door te mailen naar 

penningmeester@svuvolleybal.nl, met vermelding van uw naam of de naam van uw bedrijf. U kunt 

de schenking vervolgens doen door middel van het bijgevoegde incassoformulier. 

 

SVU Volleybal hecht veel waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen bij afmelding van uw 

“Vrienden van SVU Volleybal”-lidmaatschap niet langer dan drie maanden bewaard blijven. SVU 

Volleybal zal uw e-mailadres slechts gebruiken voor een welkomstmail, een uitnodiging voor het 

vriendentoernooi en voor eventuele bijzondere SVU Volleybal gelegenheden. Daarnaast sturen wij 

één keer per jaar een e-mail waarin wij de voortgang van onze plannen met u zullen delen. 

 

Als u vragen hebt over “Vrienden van SVU Volleybal” of over SVU Volleybal in het algemeen, aarzel 

dan niet om contact met ons op te nemen via penningmeester@svuvolleybal.nl 

 

Mocht u nou niet geïnteresseerd zijn in het worden van een Vriend van SVU, maar wilt u wel op een 

andere manier meedenken of met uw bedrijf activiteiten sponsoren, dan kunt u contact op nemen 

met onze commissaris externe zaken via externezaken@svuvolleybal.nl 

 

Wij hopen van u te horen en u snel te zien bij een van onze evenementen. 

 

Met sportieve groet, 

 

Het bestuur der SVU Volleybal 2019-2020, 

Niels Dijkshoorn, Casper Donker, Jorn Angenent, Nynke Broekhuis en Lisanne van der Pal 
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Machtigingsformulier 

 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan “SVU Volleybal” om een eenmalige 
incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van “Vrienden van SVU Volleybal”.  Als je het niet eens bent met een 
afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact 
op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. 
 
 

Naam incassant SVU Volleybal 

Adres incassant Uilenstede 100, 1183 AM, Amstelveen, Nederland 

Incassant ID nl92zzz342621030000 

Kenmerk 
machtiging 

Vrienden van SVU 

 
 
 
 
Voornaam 

Achternaam  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Land  

IBAN  

BIC*  

Bedrag (€)  

 
 
*Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Plaats 

Datum  

Handtekening  

 
Het geld wordt 14 dagen na het inleveren van dit formulier geïncasseerd van uw rekening. 
 
SVU hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor heldere en 
transparante informatie over uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons privacy beleid op de 
website: www.svuvolleybal.nl .  
 

http://www.svuvolleybal.nl/

