Handbal Vereniging SOS-Kwieksport
INSCHRIJF FORMULIER 2022-2023
Blad 1
Blad 2
Blad 3

Aanmelding
Automatische Incasso
Kleding Bruikleen-overeenkomst
Let op, onderstaande informatie graag invullen in BLOKLETTERS

Achternaam:
Voorletters:

M□

V □

Roepnaam:
Vergeet niet een
pasfoto aan te
leveren, bij
voorkeur digitaal

Geboortedatum:
Adres + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
(Mobiel) telefoonnummer:
E-mail adres:
Was u al eerder lid van een handbalvereniging ?

Ja □

Nee □

Zo ja, welke:

en tot wanneer :

BEPALINGEN
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel
verenigingsjaar. Wilt u het lidmaatschap beëindigen, dan dient u vòòr 1 mei schriftelijk op te zeggen.
Opzeggen kan alleen met het AFMELD-FORMULIER. Dit is te downloaden op www.soskwieksport.nl
Bij tussentijds opzeggen blijft de contributieplicht voor het gehele verenigingsjaar bestaan!
Het door de vereniging gesloten convenant "Sport en Respect" dient nageleefd te worden.
De contributie wordt vooraf voldaan per automatische incasso. (zie blad 2)
De bruikleen-overeenkomst voor de sportkleding behoort bij dit aanmeldingsformulier. (zie blad 3)
Op ouders/verzorgers van jeugdleden zal een beroep worden gedaan, om het vervoer van het jeugdteam
mede te verzorgen. De (ouders van jeugd-) leden zijn verplicht een actieve bijdrage te leveren aan het
functioneren van de vereniging. (Bijvoorbeeld: kantinedienst 1x of 2x per maand)

Voor personen beneden 18 jaar is (mede)ondertekening van een ouder/verzorger verplicht:
Let op, onderstaande informatie graag invullen in BLOKLETTERS
Achternaam:
dhr/mevr
Voorletters:
Geboortedatum:
Adres + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
SOS-Kwieksport verstrekt persoonsgegevens aan NHV/Sportlink tbv handbalcompetitie (extern) en intern
aan trainer/coach/(wedstrijd)secretariaat/penningmeester, voor competitie/contributie inning.
Het lid heeft het recht op inzage en om deze aan te passen en of te wissen. (zie ook Privacybeleid)
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld
en nota te hebben genomen van bovenstaande bepalingen.
Het nieuwe lid

de ouder/verzorger

Handtekening
Datum

Handtekening
Datum
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Handbal Vereniging SOS-Kwieksport
INSCHRIJF FORMULIER 2022-2023
Blad 1
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Aanmelding
Automatische Incasso
Kleding Bruikleen-overeenkomst

Hierbij machtig ik Handbal Vereniging SOS-Kwieksport tot automatische incasso van de verschuldigde
contributie per kwartaal en overige verplichtingen, betreffende
Naam van het nieuwe lid:
Af te schrijven van IBAN:

NL

(Let op, géén spaarrekening)

Op naam van:
Achternaam + voorletters:
Adres + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Handtekening dhr/mevr
Heeft u een Ooievaarspas?

Ja □

Nee □

Zo ja, deze bijvoegen bij inlevering van dit formulier

Let op, geen pas = geen korting

De contributie wordt per jaar vastgesteld en is exclusief de bijdrage voor de kleding (zie blad 3).
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,00 (niet voor H en F jeugd) en zal bij het inleveren van dit
inschrijfformulier contant moeten worden betaald.
De Stichting Ooievaarspas zal de inschrijfkosten niet vergoeden.
Inschrijfgeld is ontvangen door:

Datum:

De incasso zal aan het begin van elk kwartaal worden uitgevoerd. Mocht de incasso niet afgeschreven
kunnen worden, dient u het bedrag binnen 1 maand zelf over te maken.
Bij achterstand van 2 maanden contributie zal het bestuur een training- c.q. speelverbod opleggen.
Contributie wordt vastgesteld op basis van leeftijd op 31 december. Niet op basis van teamindeling.
LEEFTIJD
GEB. JAAR
TEAM
MAAND
KWARTAAL
PER JAAR
H-jeugd
5+6 jaar
2017+2016
€ 7,50
€ 22,50
€ 90,00
F-jeugd
7+8 jaar
2015+2014
€ 13,50
€ 40,50
€ 162,00
E-jeugd
9+10 jaar
2013+2012
€ 16,00
€ 48,00
€ 192,00
D-jeugd
11+12 jaar
2011+2010
€ 18,50
€ 55,50
€ 222,00
C-jeugd
13+14 jaar
2009+2008
€ 22,00
€ 66,00
€ 264,00
B-jeugd
15+16 jaar
2007+2006
€ 24,00
€ 72,00
€ 288,00
A-jeugd
17+18 jaar
2005+2004
€ 26,50
€ 79,50
€ 318,00
Senioren
vanaf 19 jaar
t/m 2003
€ 30,75
€ 92,25
€ 369,00
n.v.t.
Recreanten
n.v.t.
€ 13,00
€ 39,00
€ 156,00
Niet spelend lid n.v.t.
n.v.t.
€ 11,00
€ 33,00
€ 132,00
Daarnaast is elk lid verplicht om jaarlijks 5 loten van De Grote Clubactie te verkopen.
Gedurende ca. 10 maanden - van medio augustus tot medio juni - worden er wedstrijden gespeeld,
met uitzondering van de feestdagen. De wedstrijden worden normaliter gespeeld in de week-ends.
Tijdens het veldseizoen van half augustus tot half oktober en van eind maart tot in juni, spelen wij op
ons thuisveld aan de Bentelostraat. In de winterperiode spelen we in de zaal.
Onze thuishal is Sporthal Zuidhaghe aan de Beresteinlaan te Den Haag.
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Handbal Vereniging SOS-Kwieksport
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Aanmelding
Automatische Incasso
Kleding Bruikleen-overeenkomst

Achternaam:
Voornaam:

M□

V □

Geboortedatum:
Ingedeeld in team:
Verklaart hiermede dat hij/zij voor een periode van 3 jaar (met sponsoropdruk) een shirt, broekje, een
paar sokken, trainingspak en tas in bruikleen heeft ontvangen, en hiervoor éénmalig een bijdrage zal
betalen.
De éénmalige kledingbijdrage bedraagt:
□ Senioren t/m B-jeugd
□ C-jeugd t/m H-jeugd

2022-2023
€ 40,00
€ 35,00

Deze bijdrage zal plaatsvinden d.m.v.
□
□

Ik betaal contant (tijdens of vòòr het uitreiken van de kleding)
Ik maak het bedrag over vòòr het uitreiken naar IBAN: NL35 INGB 0000 5522 90

Het materiaal blijft eigendom van de vereniging (resp. Brandsfit BVBA) en zal bij het opzeggen van het
lidmaatschap binnen een week gewassen en compleet ingeleverd te worden bij een bestuurslid van de
vereniging, waarbij geen restitutie van de betaalde bijdrage zal plaatsvinden. U blijft zelf
verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de verstrekte materialen.
* Houdt de kleding schoon en netjes.
*
*
*
*

Eigen veranderingen aan de kleding en tas zijn niet toegestaan.
Binnenstebuiten wassen (max. 30°), niet strijken en in de droogtrommel drogen.
Het is niet toegestaan om in de wedstrijdkleding te trainen.
Voor aanvang van de wedstrijd en tijdens het begroeten van de tegenstander, dient u
uw trainingjack te dragen.
* Tijdens de wedstrijd dient u altijd de wedstrijdkleding en witte sokken te dragen.
* Bij beschadiging, verkeerd wassen/drogen, verlies/diefstal, dient u zelf de
vervangende kleding of tas te kopen via de webshop. De bedragen (excl. kosten
bedrukkingen en verzending) zijn bij benadering als volgt:
Shirt € 33,00 - Broekje € 7,00 - sokken 5,00 - Trainingspak € 29,00 - Tas € 22,00
* Indien u na uw laatste wedstrijd de kleding en tas niet binnen een week inlevert,
zullen wij aan u de kledingkosten van Brandsfit BVBA als vergoeding in rekening
brengen. (uiterlijk voor 1 juli=einde seizoen)
Voor personen beneden 18 jaar is (mede)ondertekening van een ouder/verzorger verplicht:
Achternaam:

dhr/mevr

Voorletters:
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld
en nota te hebben genomen van bovenstaande bepalingen.
Het nieuwe lid

de ouder/verzorger

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum
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