Sportvereniging “De Blinkert”
Opgericht 9 februari 1954
Aangesloten bij het NHV
Sv de Blinkert secretariaat
Pieter Voskuilenstraat 1
2024 EL Haarlem
info@svdeblinkert.nl

INSCHRIJFFORMULIER 2020-2021
Achternaam
Roepnaam
Initialen
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

Geboortedatum

Geboorteplaats

E-Mail adres
E-mail adres 2

(bij jeugdleden graag ook mail adres ouders)

Bent u reeds lid geweest van een handbalvereniging? Ja, bij:
Zo ja, heeft u hier een overschrijvingsformulier ingevuld?

/Nee
Ja / Nee

Bij welk team gaat u spelen (indien bekend)
Handtekening

Datum

Indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger:

Bij dit formulier dient u 1 recente pasfoto digitaal in te leveren door middel van een mail naar
info@svdeblinkert.nl of kunt dit formulier opsturen naar:
HV de Blinkert
t.a.v. secretariaat
Pieter Voskuilenstraat 1
2024 EL Haarlem
Bij het beëindigen van het lidmaatschap, na de door het NHV bepaalde overschrijvingperiode,
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 brief met daarin de contributie en de
betalingsvoorwaarden. Betaling is mogelijk in 4 termijnen (half oktober,half november,half januari
en half februari bij machtigingsformulier) of het volledige bedrag in 1 keer voor 15 oktober onder
vermelding van de naam en een betalingskenmerk welke in de brief vermeld staat..
Het inschrijfgeld, éénmalig per inschrijving, bedraagt, € 25,00.
Categorie

Leeftijdsgroep (geboortjeaar)

Contributie 2020-2021

Senioren

2001 en eerder

270,00

A-jeugd

2002-2003

230,00

B-jeugd

2004-2005

195,00

C-jeugd

2006-2007

177,00

D-jeugd

2008-2009

165,00

E-jeugd

2010-2011

118,00

F-jeugd
G-handbal
Recreanten handbal

2012-2013

100,00
178,00

Niet-spelende leden

125,00

Donateur
Inschrijfgeld
(eenmalig)

65,00
25,00

Algemene Voorwaarden
-

Gezamenlijk met dit formulier dient u 1 pasfoto digitaal in te leveren bij de ledenadministratie

-

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

-

Inschrijfgeld is ten behoeve van 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. Dit dient
minimaal 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar te gebeuren (dus voor 1 juni !)

-

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 de 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. Bij jeugdleden worden de ouders benaderd. Hierbij moet u
denken aan: tijdwaarneming, zaaldienst, chauffeur, bardienst, coach/begeleiding, activiteiten
e.d.

In te vullen door ledenadministratie:
Lidnummer:

Regnr. NHV

