
 
Bedrijfsvolleybaltoernooi 2022 

 
Evenals in eerdere jaren, organiseert volleybalvereniging Ruutvoorn het bedrijfsvolleybaltoernooi in sporthal d 
‘Overtoom in Genemuiden. Op dinsdagavond 10 en donderdagavond 12 mei kunnen teams van bedrijven, 
vriendengroepen, verenigingen e.d. zich van hun sportiefste kant laten zien. Na afloop van de wedstrijden is er 
gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten en te evalueren. 
Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan dit leuke en gezellige toernooi. Bij voldoende opgave zal er 
gespeeld worden in een prestatie- en recreatie poule. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per team. Opgeven kan door onderstaand opgaveformulier te mailen of in te 
leveren bij Corien. 
 
Opgeven tot en met 1 mei 2022 bij:  (bij voorkeur via mail) 
Corien v/d Wetering 
Achterweg 18 
8281 AT GENEMUIDEN 
Telefoonnummer:06-23723959 
bedrijfsvolleybalruutvoorn@ziggo.nl 
 
Na opgave zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd. Uiterlijk vrijdag 6 mei zullen het 
wedstrijdschema en de spelregels gemaild worden.  
 
 
Richtlijnen bedrijfsvolleybal: 
 
Prestatiepoule: 
- In ieder team speelt minimaal 1 dame 
- Er zijn maximaal 4 NEVOBO - leden (competitie spelers) in 1 team toegestaan. 
- Er word gespeeld volgens de regels van de NEVOBO (Rallypoint-systeem) 
- Zodra de zoemer gaat fluit de scheidsrechter af (rally wordt niet uitgespeeld) 
 
Recreatiepoule: 
- In ieder team speelt  minimaal 1 dame 
- Er zijn maximaal 2 NEVOBO - leden (competitie spelers) in 1 team toegestaan. 
- Er wordt gespeeld volgens de regels van de NEVOBO (Rallypoint-systeem), met als uitzondering geen  

bovenhandse opslagen en geen smashes, tenzij dit met de tegenstander en scheidsrechter vóór de wedstrijd is 
afgesproken. 

- Zodra de zoemer gaat fluit de scheidsrechter af (rally wordt niet uitgespeeld) 
 
Algemene toernooiregels: 
- Een gewonnen set levert 2 punten op. Een gelijkspel levert 1 punt op, en een verloren spel levert 0 punten op.  
-  Ieder team levert 3 scheidsrechters, en 3 tellers 
-  Voor eventuele ongevallen, diefstal en schade is de organisatie niet aansprakelijk.  
-  Indien het reglement niet voorziet in bepaalde regels, beslist de toernooicommissie.   

 
  Voor de algemene regels kunt u kijken op www.nevobo.nl  
 
 
Z.o.z. voor het opgaveformulier en de machtiging.   
 



 
OPGAVEFORMULIER BEDRIJFSVOLLEYBAL 2022 

 
Bedrijfsnaam: (niet verplicht): 
 
Teamnaam:   
 
Adres:  
 
Plaats:  
 
Contactpersoon:  
 
E-mail adres :  
 
Mob.nr.:  
 
Akkoord gebruiken gegevens: Nee / Ja * (* = omcirkelen wat van toepassing)  
Alle gegevens op dit formulier worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van WVV Ruutvoorn. 
Deze zijn met een link onderaan de homepage van onze website www.ruutvoorn.nl te vinden. 
 

                   □ Ja, wij willen meedoen in de recreatiepoule met             team(s) 

□ Ja, wij willen meedoen in de prestatiepoule met             team(s) 

     □ Ja, wij willen een factuur via mail ontvangen 

Opgeven kan tot en met 1 mei 2022 
 
---------------------------------------- EENMALIGE MACHTIGING ------------------------------------------ 
De ondergetekende, 
 
met tenaamstelling:    
 
Adres: 
 
PC / Woonplaats: 
 
IBAN nr.: NL___________________________________ 
  
Aantal teams:   
 
Verleent hierbij machtiging aan WVV Ruutvoorn met incassant ID NL56ZZZ400593800000 om 
éénmalig de inschrijfkosten voor deelname aan het bedrijfsvolleybaltoernooi (€ 30,- per team) van 
bovengenoemde rekening te incasseren. 
Wanneer u het niet eens bent met deze incasso kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken via uw 
bank.  
 
Datum:       Handtekening: 
                                       TOT ZIENS in d’Overtoom te Genemuiden 


