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Inschrijfformulier 2021 - 2022 
 

1. Persoonsgegevens: 

Achternaam: …………………………………………………… Roepnaam: ……………………………………. Geboortedatum: …………….. 

Postcode: …………………………………………….…………. Huisnummer: ..……………………….……… Man / Vrouw 

2. Contactgegevens 

Telefoonnummer.……………….…………………………… Mobiel.……………….………………………………………… 

E-mailadres.…………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Van toepassing bij jeugdlid (ouder / verzorger 2 is optioneel): 

Ouder/Verzorger 1: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………….….. 

Mobiel nummer ….……………………….…………………………E-mailadres………….…..………………………………………………………….…. 

Ouder / Verzorger 2: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…..… 

Mobiel nummer: ….…………………………………………………E-mailadres………………………..…..…………………………………….………… 

3. Bent u eerder lid geweest van een handbalvereniging? Ja/Nee  

Zo ja, welke vereniging?.…………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

4. Geeft zich op als lid van Handbalvereniging Bergeijk en verklaart zich akkoord met de geldende statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 

5. Betaling van de contributie geschiedt door automatische incasso per half jaar. Bij niet betaling van de contributie kan de 

vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid. Middels ondertekening 

van dit formulier machtig ik Handbalvereniging Bergeijk om de contributie automatische te innen van: 

Rekeningnummer (IBAN): …………………….………….………………………………………………………………………………………………. 

6. Contributie per half jaar, op basis van leeftijd per 31 december 2021, is (recreant / trainend of steunend lid aanvinken): 

5 t/m 8 jaar (F) € 45,-- 15 & 16 jaar (B) € 75,--   Recreant € 30,-- 

9 & 10 jaar (E) € 55,-- 17 & 18 jaar (A) € 80,--   Trainend lid € 20,-- 

11 & 12 jaar (D) € 60,-- Senioren  € 145,--   Steunend lid € 10,-- 

13 & 14 jaar (C) € 70,--  

7. Indien je lid wordt tijdens het seizoen zal direct een bedrag worden afgeschreven van een half jaar indien je je inschrijft in 

de maanden januari, februari, maart, juli augustus, september, oktober en voor een kwartaal voor de maanden april, mei, 

juni, november en december. 

8. De contributiekosten van Recreanten is exclusief de zaalhuur, die wordt via de teams verrekend. 

9. U of uw kind zult worden aangemeld bij het Nederlandse Handbal Verbond (www.handbal.nl) als bondslid via Sportlink 

(www.sportlink.nl). U kunt op basis van het bovenstaande e-mail adres en de HandbalNL app            , die gekoppeld is 

aan Sportlink en te downloaden via de iOS App Store of Google Play Store, de persoonlijke gegevens wijzigen. Er zijn o.a. 

ook wedstrijd data; locatie van wedstrijden, uitslagen en standen in deze app te vinden. 

10. Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zonder 

opzegging bij de ledenadministratie wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzeggen van het 

lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 31 mei, waarbij het lidmaatschap per 1 juli zal 

worden beëindigd.  

11. Wijzigingen bij blessures, zwangerschap of type lidmaatschap, kan via het mutatieformulier bij de ledenadministratie 

worden gemeld. 

Naam ondertekenende:…………………………………………………………….. Handtekening:…………………………………………….…………. 

(ouder / verzorger indien in te schrijven lid jonger is dan 18 jaar) Datum:………………….……………..………………………………… 

12. Formulier, inclusief digitale (pas)foto graag opsturen naar ledenadministratie@hvbergeijk.nl. 

http://www.handbal.nl/
http://www.sportlink.nl/
mailto:ledenadministratie@hvbergeijk.nl

