Handbalvereniging
“Alkmaar en Omstreken”
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Aangesloten bij het NHV

Handbalvereniging A&O
info@AenOhandbal.nl
www.aenohandbal.nl
NL73 RABO 0177488468
Kvk: 56879431

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam
Roepnaam

Initialen

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres
Ben je de afgelopen 2 jaar lid geweest van een handbalvereniging? Nee / Ja, bij
Handtekening

Datum

Indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger

Graag dit formulier opsturen naar:
Handbalvereniging A&O
t.a.v. Linda van Pel, secretariaat
Sluiswaard 12
1824 TK Alkmaar
Bij het beëindigen van het lidmaatschap, na de door het NHV bepaalde overschrijvingsperiode, blijft de
contributie van het NHV en die van de vereniging van het lopende seizoen verschuldigd.
Met het aangaan van het lidmaatschap verklaart bovengetekende de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement te zullen naleven en bekend te zijn met de algemene voorwaarden zoals op de achterzijde
van deze pagina zijn vermeld.

Betaling
Aan het begin van een seizoen ontvangt u een contributienota.
Deze dient in 1 keer voldaan te worden o.v.v. de naam en het betalingskenmerk welke in de brief
vermeld staat. Het inschrijfgeld, éénmalig per inschrijving, bedraagt € 15,-.
Categorie
H-jeugd
F-jeugd
E-jeugd
D-jeugd
C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd
Senioren
Recreanten

Leeftijdsgroep
2006-2007
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999
voor 1997

Contributie 2016/2017
€ 108,€ 113,€ 135,€ 154,€ 163,€ 175,€ 189,€ 209,€ 179,-

Algemene voorwaarden
- Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni
-

Inschrijfgeld is t.b.v. NHV- en afdelingsafdrachten bij aanmelding

-

Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 verenigingsjaar tot schriftelijke wederopzegging

-

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 verenigingsjaar

-

Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd bij het secretariaat. Opzegging van
het lidmaatschap dient voor 1 april te worden gedaan van het lopende verenigingsjaar

-

Bij te laat opzeggen van het lidmaatschap is men de volledige contributie van het lopende
seizoen verschuldigd, tenzij het bestuur hier ontheffing voor verleend

-

Indien contributie niet tijdig wordt betaald zal het bestuur een speelverbod opleggen tot er aan
de betalingsverplichting wordt voldaan

-

Indien een lid overgaat naar een oudere categorie wordt hem/haar zonder nadere kennisgeving
alle rechten en verplichtingen opgelegd van deze hogere categorie (o.a. contributie,
trainingstijden)

-

Middels het lidmaatschap verplicht u zich ook om deel te nemen aan vrijwilligerstaken die bij de
leden neergelegd worden. De teams hebben 2x per seizoen een Teamdag, waarbij ze
gezamenlijk zorgdragen voor kantinedienst en het klaarzetten van (F-) doelen en wedstrijdtafel
etc. Wij gaan uit van de bereidheid van ouders om te rijden bij uitwedstrijden van de kinderen.

In te vullen door ledenadministratie:
Lidnummer:

Regnr. NHV:

