Handbal Vereniging Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
5104 CR DONGEN
NL87RABO0111904188

Ledenadministratie D. de Steur | Ganzenhof 18 | 5103 KX DONGEN | E: ledenadministratie@hvdongen.nl

Persoonlijke gegevens
Invullen door ledenadministratie

Adres

Intern nr. HV
Dongen
Registratienummer
NHV

Postcode

Team /Categorie

Achternaam
Voornaam

Woonplaats

Functie

Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Formulier

Man / Vrouw
graag

inleveren

(Ganzenhof

18,

5103

KX

Dongen)

of

mailen

naar

de

ledenadministratie

(ledenadministratie@hvdongen.nl). Bij inlevering van dit formulier een originele en recente pasfoto bijvoegen of
inscannen.
• Door zich op te geven als lid van de HV Dongen verplicht men zich tot het aanschaffen van een bal t.b.v. de trainingen en
de warming-up bij de wedstrijden. Dit geldt voor alle leden vanaf categorie D-jeugd en ouder.
• Door ondertekening van dit formulier verplicht het lid zich, indien hij/zij de leeftijd van 15 jaar bereikt, c.q. de leeftijd van
15 jaar reeds bereikt heeft en gaat deelnemen aan de NHV-competitie, tot het volgen van een scheidsrechtersopleiding
en met als dientengevolge het leiden van wedstrijden als scheidsrechter.
• Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij bij de verenigingen, waar hij/zij voorheen lid is geweest, aan alle financiële
en andere verplichtingen te hebben voldaan.
• Ondergetekende verklaart het volledige contributiereglement van H.V. Dongen gelezen te hebben en gaat hiermee
akkoord. Daarnaast gaat ondergetekende akkoord met de contributiebedragen, zoals deze zijn genoemd in het
contributie overzicht.
• Ondergetekende is de laatste 24 maanden wel / niet lid geweest van een andere handbalvereniging. Indien ja, bij
handbalvereniging____________________________Plaats:__________________

Ondertekening
Datum:

____-____-______

Handtekening*:

_________________________

* Voor leden onder de 18 jaar is een handtekening van ouders/verzorgers verplicht!
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Ondergetekende ____________________________________________________________________________
verleent hierbij tot wederopzegging aan de Handbalvereniging Dongen om van zijn/haar , hieronder genoemde
bankrekeningnummer, bedragen af te schrijven wegens contributie.
Let op! Wanneer u uw lidmaatschap wil beëindigen, dient dit voorafgaand aan het seizoen schriftelijk te worden
doorgegeven via ledenadministratie@hvdongen.nl (met CC aan penningmeester@hvdongen.nl). Het handbalseizoen
begint per 1 juli. Opzeggen moet uiterlijk 31 mei. Na deze datum accepteert de bond geen opzeggingen meer en heeft
HV Dongen een betalingsverplichting. Zeg je op na 31 mei, dan betaal je het hele seizoen.
Gegevens bankrekening:
(IBAN):

NL

Naam rekeninghouder:
Handtekening
rekeninghouder:

Betaling per:

☐ Kwartaal (4 betalingen per jaar)

☐ Maand (12 betalingen per jaar)

☐ Half jaar (2 betalingen per jaar)

☐ Jaar (1 betaling per jaar)

CONTRIBUTIE OVERZICHT H.V. DONGEN 2019-2020
Categorie
Leeftijd
F-Jeugd
7-8 jaar
E-Jeugd
9-10 jaar
D-Jeugd
11-12 jaar
C-Jeugd
13-14- jaar
B-Jeugd
15-16 jaar
A-Jeugd
17-18 jaar
Senioren
19 en ouder
*Peildatum is 31 december van het lopende zaalseizoen.
Categorie
F-Jeugd
E-Jeugd
D-Jeugd
C-Jeugd
B-Jeugd
A-Jeugd
Senioren
Recreanten
Divisie + € 20,00 //

Geboortejaar
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1999 en ouder

Totaal bedrag contributie per maand
€ 15,00
€ 15,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 19,00
€ 20,00 (topsport + € 4,00)
€ 25,00/ Wedstrijdsport + € 6,00 / Topsport + € 11,00
€16,00
Niet spelend actief/passief €2,50 per maand
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Verklaring privacy
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en
filmpjes van u op internet en social media (Instagram/Facebook) plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming
om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik (naam)……………………………………………………….……………………………………………………………. (verder:
ondergetekende) HV Dongen (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens en het delen van deze gegevens met derden (bijv. NHV)
indien noodzakelijk



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet en social media (Instagram/Facebook)



Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen
benaderen voor interne communicatie

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door
een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd:

…………………………..………….…………………………………………………………………………………………………..

Handtekening ouder/voogd: ………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
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