AANMELDINGSFORMULIER
Gegevens aan te melden lid
Naam:
Voorletters:

Voornaam (roepnaam):

Geboortedatum:
Adres :
Postcode:
Telefoon:

Woonplaats:
vast:

mobiel:

E-mail adres:
Bent u reeds eerder lid geweest van een handbalvereniging:

Ja / Nee *)

Zo ja, van welke vereninging:
Wanneer is het lidmaatdschap van deze vereniging beeindigd:
Heeft u aan uw financiele verplichtingen tegenover deze vereniging voldaan:

Ja / Nee *)

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Gegevens betaling contributie
Betaling van de contributie kan uitsluitend door middel van automatische incasso. Ondergetekende verleent hierbij
tot wederopzegging machtiging aan H.V. Beilen om van zijn/haar ondergenoemd IBAN-rekeningnummer bedragen
af te schrijven wegens contributieverplichting.
IBAN-rekeningnummer:
Ten name van:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Datum:

Handtekening:

De contributie bedraagt per maand:
t/m 7 jaar : € 9,35
11 t/m 12 jaar : € 12,95
16 t/m 17 jaar : € 16,25
8 t/m 10 jaar : € 11,30
13 t/m 15 jaar : € 13,75
18 jaar en ouder : € 22,30
In de contributie zit € 1,00 per maand begrepen voor het kledingfonds.

Steunende
leden: € 4,40

Ondertekening
Ondergetekende verklaart hiermede bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en meldt zich hierbij
aan als lid van de Handbalvereniging “Beilen” te Beilen.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Handtekening: *)
(ouders of voogd)

*) aanmeldingsformulier van leden beneden 18 jaar, moeten mede ondertekend worden door één van de ouders of voogd.

Overige informatie
Van ouders van jeugdleden wordt verwacht, dat zij bij toerbeurt meegaan als vervoerder bij uitwedstrijden/toernooien.
Spelende leden dienen bij aanmelding een recente digitale pasfoto te mailen naar: beilen@handbal.nl
Het aanmeldingsformulier samen met bijgevoegde vrijwilligerskaart inleveren bij de ledenadministratie.

Vrijwilligerskaart
Voor- en achternaam:
Speler / ouder of verzorger van speler / niet-spelend lid / vrijwilliger (door halen wat niet van toepassing is)
Betrokken bij team(s):
Naam kind(eren): (indien van toepassing)
Adres:
Telefoonnummer:

vast:

mobiel:

Mailadres:
Beroep:
Opleiding:
Vrijetijdsbesteding:
Aankruisen wat van toepassing is:
O
O
O
O

Ik kan / wil regelmatig wat doen en heb daar ………………... uur per …………………………………de tijd voor
Ik kan / wil zo nu en dan wat doen
Ik kan / wil één keer wat doen
Ik kan / wil voor een korte tijd wat doen

Ik heb daarbij voorkeur voor:
O doordeweekse dagen (ochtend / middag / avond) (doorhalen wat niet van toepassing is)
O het weekend
O geen voorkeur
Ik heb belangstelling voor:
O begeleiden van een team bij wedstrijden / toernooien
O activiteitencommissie
O bestuursfunctie
O coördineren oud papier ophalen
O assisteren bij het ophalen van oud papier (minumum leeftijd is 18 jaar)
O wedstrijd secretaris
O leden administratie
O trainer
O toernooi commissie
O technische commissie
O materiaal commissie
O kledingbeheer
O verlotingscommissie
O verzorgen van het clubblad
O verspreiding van het clubblad coördineren
O werven van adverteerders en sponsors
O beheren van de website
O coördinator lief en leed
O coördinator scheidsrechters
O coördinator positief coachen
O overig:______________________________________________________________________________________________
O
O
O
O

Ik ben bereid een cursus te volgen / ben in het bezit van (EHBO/BHV/AED) (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ik ben bereid een EHBO-cursus te volgen
Ik ben bereid een scheidsrechterscursus te volgen
Ik ben bereid een trainerscursus te volgen

