Västerås VK säsongen 2021/2022
Välkomna till en ny säsong med Västerås Volleyboll!
Träningstider:
Måndag 18:00-19:30
17:30-19:30
19:30-21:30

Level 4
B-dam
A-herr / B-herr

Tisdag 17.30-19.30
19.30-21.30

U – 16
A-dam

Onsdag 18:00-20:00
20.00-22.00

B-dam
A-herr

Torsdag 17.30-19.30
19:30-21:30

U - 16
A-dam

Fredag 17.00-18.30
17.00-19.00

Level-4
B-herr

Alla träningar i Wenströmska. Kontaktpersoner för de olika lagen – se www.laget.se/VasterasVolleybollKlubb
Kommunikation:
www.laget.se/VasterasVolleybollKlubb ska ses som den huvudsakliga informationskanalen, samt mail-ledes.
Föräldramöten kommer att hållas i resp grupp för att ytterligare frågor ska kunna besvaras.
Betalningar
Alla kommer i år få en faktura hemskickad på sin/målsmans mailadress för medlems och träningsavgiften. Det är därför viktigt att
ni lämnar in er mailadress till ansvarig tränare. Separata fakturor kommer att skickas ut under året, samt en slutfaktura ifall man
väljer att betala delar av försäljningen själv (se Rc / Newbody).
Avgifter
Medlemsavgift
Kidsgruppen (födda -13 o yngre)
Träningsavgift tom födda -01
Träningsavgift seniorer
Seriespelsavgift:

250: 750: 950: 1450: 600: -

en avgift / familj
en avgift / spelare
en avgift / spelare
en avgift / spelare
Betalas av spelare som ämnar deltaga i div. spel (ej div 3)

3 fria träningar, därefter erfordras medlemsavgift och träningsavgift. Betalning (alt. delbetalning) skall vara klubben tillhanda
senast sista dagen i månaden efter man tränat sin första träning (dvs. börjar man 14/9 så skall betalningen vara inne senast 31/10).
Seriespelsavgiften skall vara erlagd innan första seriematch eller i samband med att man väljer att börja spela matcher.
Restaurangchansen / Newbody
Under säsongen skall alla medlemmar* sälja restaurangchansen / Newbody motsvarande 600: - i vinst för föreningen. Alternativt
kan man helt enkelt erlägga 600: - i betalning till föreningen.
*Medlemmar som ej tränar, dvs stödmedlemmar är förstås undantagna.

Vinst för föreningen vid försäljning av: Restaurangchansen 130 kr/st. Newbody 37 kr/paket
Självklart får man gärna sälja mer än ovanstående!
OBS! Registrera Newbodybeställningarna i SPELARENS namn!
Mer info gällande försäljningarna kommer när det är dags att börja sälja.
Sponsorhuset / Gräsroten:
Ännu ett enkelt sätt att dra in pengar till klubben är att gå via www.sponsorhuset.se/vvbk så fort man skall köpa nåt på nätet.
Kostar inget extra men ger en peng till klubben och till dig som köpare. Kan verkligen rekommenderas!!
Spelar du på svenska spel? Gå in och välj att du vill stödja Västerås Volleybollklubb, så får klubben en peng varje gång ni spelar
(kostar inget extra).
Förmåner
Klubben betalar 15: - / mil till dom som kör till bortamatcher samt olika sammandrag.
Klubben bekostar spelarlicenserna (i detta ingår en spelarförsäkring).

