Aanmeldingsformulier handbal
Omni-sportvereniging Vlug & Lenig
Postbus 251, 6160 AG Geleen
Rabobank: NL64 RABO 0130575550
Naam
Voorletters

Roepnaam

☐ M ☐ V Geboorte datum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Email
IBAN Bankrekeningnummer

Op naam van

Bent je eerder lid van een handbal- of
sportvereniging geweest

☐Nee
☐Ja, bij

SVP invullen voor leden onder de 18 jaar
Mobiel ouder/verzorger 1

Mobiel ouder/verzorger 2

Email ouder/verzorger 1

Email ouder/verzorger 2

Mogen foto’s en beeldmateriaal waar je
op te zien bent gebruikt worden op onze
website, flyer of andere PR

☐Ja
☐Nee

(indien van toepassing)

(indien van toepassing)

BELANGRIJK:
VERANDERINGEN IN DE MEDISCHE SITUATIE OF MEDICATIEGEBRUIK DIE VAN BELANG
ZIJN IN DE SPORTBEOEFENING ALTIJD DOORGEVEN AAN DE TRAINER/COACH
Zijn er medische gegevens die van belang
zijn voor de trainer/coach?

☐Nee
☐Ja, dan svp hieronder invullen

Medische informatie van belang voor
trainer/coach

Gebruik je medicijnen

☐Ja ☐Nee

Bijzonderheden bij (hoge) inspanning

Zo ja, welke?

Richtlijnen en voorwaarden lidmaatschap
 Na aanmelding als lid van V&L is men verplicht tenminste tot het einde van het lopende
handbalseizoen contributie te betalen.
 De contributie wordt bij V&L in vier termijnen via automatische incasso geïnd.
Afschrijving van uw bank- of girorekening vindt plaats op 25 september,
25 november, 25 januari en 25 maart.
 Afmelden kan volgens de statuten alleen in de maand juni (einde van het
verenigingsjaar). Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 Indien u vragen heeft over de contributie, neemt u dan contact op met de
penningmeester.
 Bij lidmaatschap van V&L wordt u ook lid van het NHV (Ned. Handbal Verbond).
 V&L zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond. U gaat dus beide
lidmaatschappen aan
Richtlijnen vrijwilligerstaak voor leden vanaf 16 jaar en ouder
Een sportvereniging kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Vaak worden veel taken
verricht door een (te) kleine groep mensen en is het vrijwilligerstekort de reden dat er taken
blijven liggen. V&L heeft nog vele wensen maar te weinig menskracht.
Alle actieve leden vanaf 16 jaar worden betrokken bij de vereniging en elk lid zal voor zover
mogelijk een verenigingstaak moeten vervullen.
Het is mogelijk om zelf aan te geven bij welke taak de voorkeur ligt. Natuurlijk zijn ook ouders
van de leden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Via de vrijwilligerscoördinator
worden de intekenformulieren verspreid onder de leden.
Privacy
Privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons. Bij Vlug en
Lenig willen we ervoor zorgen dat u controle hebt over uw persoonlijke gegevens, welke
gegevens wij van u hebben, verzamelen en gebruiken. Kijk voor meer informatie over het
huisreglement en de privacyverklaring op onze website www.wijzijnvenl.nl
Dit formulier ondertekenen en met een pasfoto inleveren bij:
Ledenadministratie V & L
Els Spronk
Jonasstraat 23, 6165 AM GELEEN
Voor meer informatie: Ledenadministratie 06 - 53 42 33 01 of info@venlhandbal.nl
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u akkoord te gaan met:
 het huisreglement zoals vermeld op onze website www.wijzijnvenl.nl
 met onze privacy verklaring op onze website www.wijzijnvenl.nl
 de vermelde voorwaarden t.a.v. contributie
 de vermelde voorwaarden voor de geldende vrijwilligerstaken voor de leden vanaf 16
jaar
én verleent u hierbij tot wederopzegging machtiging aan Omni-sportvereniging Vlug & Lenig
Geleen om per betalingsperiode het verschuldigde bedrag voor contributie af te schrijven van
de hierboven genoemde bankrekening voor bovenstaand lid.
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers toestemming te geven en
mede te ondertekenen.
Datum:……………………

Handtekening nieuw lid:…………………………………………….

Plaats:…………………….

Handtekening ouder/verzorger………………………………….

