Aanmeldingsformulier SV Rijnstreek
Naam en voornamen

: ………………………………………………………………..…………..…

Roepnaam

: ………………………………………………………………..…………..…

Geboortedatum

: ……….………………….………………………………………………..…

Adres

: …..………………………………………………………………………..…

Postcode en woonplaats

: ………………………………………………………………..…………..…

Telefoonnummer

: ………………………………………………………………..…………..…

E-mail adres

: ………………………………………………………………………………

Beroep*

: ………………………………………………………………………………

*) niet verplicht om in te vullen

Wilt u deelnemen aan de handbalcompetitie?

Ja / Nee

Was u al eerder lid van een handbalvereniging?

Ja / Nee

Zo ja, welke? ……………………………………………. en tot wanneer? ………………………………
In welk team speelde u? ………………………………. In welke klasse? ..…………………………..…
Heeft u aan uw financiële verplichtingen voldaan?

Ja / Nee

Bent u lid geworden via een ander lid van de vereniging? Zo ja wie.
SV Rijnstreek maakt steeds meer gebruik van social media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter
maar ook via onze website. Kleine wedstrijdverslagjes, leuke weetjes en publicatie van (actie) foto's
om te laten zien hoe leuk handbal is. De website is een algemeen toegankelijk medium, waar de
informatie gemakkelijk vanaf gehaald kan worden. Voor het publiceren van foto's op de website, op
social media en in onze nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om bezwaar hiertegen aan te tekenen.
*) Ik maak wel / geen bezwaar voor het gebruik van foto’s van mij, mijn zoon en/of dochter.
Hoe bent u in aanraking gekomen met onze vereniging / handbal?

Website

Schoolhandbal

Anders namelijk: ………………………………

Krant

Televisie

……………………………………………………

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

versie 02-2019

Ondertekende verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en nota te hebben genomen
van de bepalingen. Voor personen jonger dan 18 jaar is (mede)ondertekening van een
ouder/verzorger verplicht.
Datum

: ………………………………………………………………

Plaats

: ………………………………………………………………

Handtekening

: ………………………………………………………………

De contributie bedraagt
Team

Leeftijd

Bedrag

H-jeugd (Kabouter)

6 jaar en jonger

€ 90,00

F-jeugd

7 en 8 jaar

€ 99,00

E-jeugd

9 en 10 jaar

€ 129,00

D-jeugd

11 en 12 jaar

€ 169,00

C-jeugd

13 en 14 jaar

€ 189,00

B-jeugd

15 en 16 jaar

€ 209,00

A-jeugd

17 en 18 jaar

€ 239,00

Senioren

19 jaar en ouder

€ 269,00

Recreanten

19 jaar en ouder

€ 139,00

Niet spelende leden

€ 69,00

Donateurs

€ 50,-

Bepalingen
Ieder lid is verplicht om zijn contributie te voldoen aan het begin van het speelseizoen. Bij leden die in
de loop van het seizoen toetreden tot SV Rijnstreek zal een evenredig deel van de jaarcontributie in
rekening worden gebracht. Na inschrijving zult u per e-mail de contributie-nota ontvangen.
Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden bij de secretaris of de ledenadministratie voor 1 mei van
elk kalender jaar met doorbetaling van de contributie van het lopende seizoen (van 1 juli tot 1 juli).
Op ouders/verzorgers van jeugdleden zal beroep worden gedaan om het vervoer van het jeugdteam
mede te verzorgen. Van leden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het
functioneren van de vereniging (op incidentele of structurele basis).
Niet-spelende leden
Het overstappen van de categorie “spelend lid” naar “niet-spelend lid” binnen het seizoen is aan de
volgende regels onderhavig:
 De categorie indeling bij het Nederlands handbalverbond (NHV) per 1 juli is bepalend voor het
hele seizoen.
 Alleen bij ernstige blessures (of zwangerschap) kan aan het eind van het seizoen restitutie
van contributie plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
o De speler moet meer dan 4 maanden niet in staat zijn geweest om te spelen;
o de speler of de ouder/verzorger moet zelf een verzoek om restitutie indienen bij de
penningmeester;
o het contributie verschil tussen spelend en niet-spelend lid wordt over maximaal 10
maanden gerestitueerd (de vereniging zit vast aan financiële afdrachten aan het
handbalverbond)

Dit formulier inclusief een recente pasfoto inleveren bij je trainer/coach of mailen naar
administratie@svrijnstreek.nl

