
Handbalvereniging H.V.M. 

p/a Heidehof 21 

4921 GA Made 

penningmeester@hvmade.nl 

www.hvmade.nl 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 
 

 
Naam :   
 

Roepnaam :   
 
Geboortedatum :   
 
Adres :   
 

Postcode & woonplaats :   
 
Telefoonnummer :   
 
Emailadres :   

 
Bent U de afgelopen 2 jaar al lid geweest van een handbalvereniging? JA / NEE 

 
Wanneer is het lidmaatschap van deze vereniging beëindigd?   
 
Wat is de naam van deze vereniging?   
 
Heeft U aan Uw verplichtingen tegenover deze vereniging voldaan? JA / NEE / N.V.T. 
 

Ondergetekende:  
• aanvaardt elk risico dat verbonden is aan het deelnemen aan wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten en 

verklaart hierbij dat nimmer de vereniging (en/of haar functionarissen) aansprakelijk zal worden gesteld. 
 

• verklaart zich te zullen houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere regelingen en besluiten. 
Deze zijn te raadplegen via de website of opvraagbaar bij het bestuur. 

 
• gaat akkoord met het verstrekken van het telefoonnummer en emailadres aan de coach om zo op de hoogte 

gehouden te worden van de (wijzigingen in) trainingen en wedstrijden. 
 

• is op de hoogte dat naast de thuislocatie (Sporthal de Amerhal) het mogelijk is dat trainingen en thuiswedstrijden op 
een andere locatie (bijv. Raamsdonksveer, Wagenberg) plaats zullen vinden. 
 

• is op de hoogte dat opzegging van het lidmaatschap alleen schriftelijk (brief/email), per kwartaal, kan geschieden bij 
de ledenadministratie.  
Bij opzegging tijdens het handbalseizoen zal in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement een compensatie 
gevraagd worden. 

 
Van ondergetekende wordt verwacht dat hij/zij werkzaamheden (bijv. tijdwaarnemer) binnen onze vereniging verricht. 
 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld op:   te   
 
Voor leden jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouder(s) of voogd nodig: 
 
Naam ouder (of voogd):   
 

 
Handtekening:   

 
Inleveren met pasfoto, ondertekende bijlage en machtiging. Het inschrijfgeld wordt eenmalig geïncasseerd. 
(de pasfoto mag ook digitaal aangeleverd worden op email: penningmeester@hvmade.nl)  
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Contributiebedragen vanaf 1 juli 2020: 
 
 Inschrijf-

geld 
Contributie 

F-jeugd (< 9 jaar) € 2,50 € 231,00 per jaar (kwartaal: €   48,00 + 3 x € 61,00) 
E-jeugd (9-10 jaar) € 2,50 € 234,00 per jaar (kwartaal: €   65,00 + 3 x € 56,25) 
D-jeugd (11-12 jaar) € 2,50 € 237,00 per jaar (kwartaal: €   83,00 + 3 x € 51,25) 
C-jeugd (13-14 jaar) € 2,50 € 240,00 per jaar (kwartaal: €   97,00 + 3 x € 47,75) 
B-jeugd (15-16 jaar) € 2,50 € 279,00 per jaar (kwartaal: € 105,00 + 3 x € 58,00) 

A-jeugd (17-18 jaar) € 2,50 € 282,00 per jaar (kwartaal: € 114,00 + 3 x € 56,00) 
Senioren (> 18 jaar) € 5,00 € 336,00 per jaar (kwartaal: € 126,00 + 3 x € 70,00) 
Midweeks (competitie door de week) € 5,00 € 279,00 per jaar (kwartaal: € 109,00 + 3 x € 56,75) 

 

 
Bescherming persoonsgegevens: 
H.V.M. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 is Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
H.V.M. vraagt bij inschrijving van het lidmaatschap uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en 
uw bankrekeningnummer. 

Dit alles om u te kunnen registreren bij onze vereniging, het Nederlands Handbal Verbond en voor de inning van de 
contributie die verbonden is aan het lidmaatschap. 
Daarnaast worden telefoonnummer en mailadres aan de coach verstrekt, zodat u op de hoogte gehouden kunt 
worden van trainingen en wedstrijden. 
Buiten bovenstaande worden deze gegevens niet met anderen gedeeld. 
 
Door aanmelding bij het Nederlands Handbal Verbond kunt u ook gebruik maken van de app HandbalNL. In deze app 

staan de wedstrijden, uitslagen en standen. Tevens is het mogelijk om hier uw privacy-niveau aan te geven 

(Prive/afgeschermd, Normaal en Open). 
 
De website van de vereniging maakt gebruik van een veilige verbinding (https) waardoor de eventuele uitwisseling 
van gegevens alleen versleuteld plaatsvindt. Onze website maakt geen gebruik van cookies. 
 

Uw gegevens kunt u opvragen bij de ledenadministratie via: penningmeester@hvmade.nl 
 
H.V.M. maakt gebruik van o.a. algemene mailings voor communicatie naar de leden. 
 
H.V.M. behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen. 
 

 
Toestemming publicatie beeldmateriaal: 
Bij H.V.M. worden regelmatig foto’s en soms ook video’s gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals 
activiteiten en wedstrijden. Het is dus mogelijk dat u / uw zoon/dochter op deze foto’s en/of video’s te zien zijn. 

 

Wij gaan natuurlijk zorgvuldig om met foto’s en video’s en plaatsen geen foto’s waardoor onze leden schade kunnen 
ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van 
u / uw kind. 
 
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan 
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijden wedstrijden of activiteiten. 

Als vereniging hebben we daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij 
het plaatsen van dit beeldmateriaal. 
 

 
Hierbij verklaart ondergetekende /ouders (of voogd) van:   
Voor leden jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouder(s) of voogd nodig: 
 

dat beeldmateriaal door H.V.M. wel / niet * gebruikt mag worden voor publicatie. 
 

Datum:   Naam ouder (of voogd):   
 
 
   Handtekening:   

* Doorhalen wat niet van toepassing is!  
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MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Naam incassant: Handbalvereniging Made 
Adres incassant: Heidehof 21, 4921 GA Made 
Incassant ID: NL18ZZZ402717890000 

Bank: Rabobank Made 
IBAN-nummer: NL56 RABO 0131587986 
Tenaamstelling: Handbalvereniging Made 
 
Bij deze machtig ik de penningmeester van H.V.M. om tot wederopzegging de contributie per kwartaal 
automatisch van mijn bankrekeningnummer te incasseren. 

 
 
Betreft het lidmaatschap van: 

 
Naam:   Geb.datum:   

 
 

Bankgegevens: 
 
IBAN-rekeningnummer :   
 
Naam :   
 
Adres :   

 
Postcode & plaats :   

 
 
 
 

Handtekening houder rekeningnummer:   
 
 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld op:   te   
 
 
Deze machtiging blijft geldig tot schriftelijke opzegging van het lidmaatschap. 

 
U kunt per kwartaal het lidmaatschap schriftelijk (brief/email) opzeggen. 
De contributiebetaling van een handbalseizoen (veld & zaal) loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
Bij opzegging tijdens het handbalseizoen zal in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement een compensatie 

gevraagd worden. 
 
Indien u liever maandelijks betaalt, kan dat natuurlijk ook. 

Hiervoor dient u contact op te nemen met de penningmeester Mirjam van Dongen via telefoonnummer 06-48927189 
of mailen naar penningmeester@hvmade.nl 
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