AANMELDINGSFORMULIER
Voornaam: …………………………………….

Achternaam: ………………………………… M/V

Geboortedatum: ……………………………….

E-mail adres: …………………………………

Telefoon: ……………………………………...

Mobiel: ………………………………………..

Adres: ……………………………………..........

Postcode: ……………………………………….

Woonplaats: ……………………………..….…

Wordt lid met ingang van: ………………….…..

Gaat u akkoord met onze Privacyverklaring op de achterzijde van dit formulier? Ja / Nee
Indien NEE, graag de reden ……………………………………………………………………………
1. Bent u al eerder lid van een handbalvereniging geweest en zo ja, van welke vereniging? ………….
2. Wanneer is dit lidmaatschap beëindigd? …………………………………………………………….
3. Bent u, of zijn de ouders/verzorgers, in het bezit van een auto? ……………………………………
4. Zo ja, heeft u/hebben zij een inzittendenverzekering? ………………………………………………
5. Heren boven de 18 jaar zijn verplicht om oud papier te lopen voor de vereniging.
Dames boven de 18 jaar zijn verplicht om terreindienst te draaien voor de vereniging.
6. C-, B- en A-jeugd, senioren en recreanten zijn verplicht om zaaldienst te draaien.
7. C-, B- en A-jeugd, senioren en recreanten zijn verplicht om 5 loten van de Grote Club Actie af te
nemen. Dit bedrag zit verwerkt in de contributie. F-, E- en D-jeugd moeten minimaal 2 loten afnemen,
dit zit niet verwerkt in de contributie, zij krijgen een verkooplijst.
8. Ouders van jeugdleden en senioren leden zijn verplicht om tenminste één vrijwilligerstaak op
zich te nemen. U ontvangt hierbij het Huishoudelijk Reglement van onze handbalvereniging.
9. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 april gebeuren, anders zijn wij genoodzaakt om de
contributie van het nieuwe seizoen aan u door te berekenen.
10. Het lidmaatschap houd in dat de vereniging bepaald waar u / uw kind uiteindelijk gaat spelen.
Ondergetekende verklaart hiermede bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en
kennis te hebben genomen van de verplichtingen jegens de vereniging.
Datum: …………………………………………

In te vullen door de ledenadministratie
Aanmelding alleen trainen d.d. ……………………………….

…………………………………………………..
(handtekening lid)

Bij Bond aangemeld d.d. ………………………………………

……………………………………………………
(handtekening ouder/verzorgers)
indien het nieuwe lid nog geen 16 jaar is

Overschrijving ontvangen d.d.………………………………..

Registratienummer …………………………………………….

O Contributie O Oud papier O Vrijwilliger O Nieuwsbrief

Dit formulier graag met één recente pasfoto, oud papier strookje en het machtigingsformulier inleveren
bij de ledenadministratie: Fanja Jochems, Koningsweg 124, 1777 JR Hippolytushoef.
U mag ook een digitale pasfoto sturen. Voor gegevens aanlevering zie www.hvtonegido.nl

PRIVACYVERKLARING

Handbalvereniging Tonegido (verder genoemd HV Tonegido, gevestigd te Hippolytushoef) kan
persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van HV Tonegido en
omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijfformulier aan HV Tonegido heeft verstrekt.
Handbalvereniging Tonegido kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer (vast en/of mobiel)
Uw e-mailadres
Registratienummer van de bond (indien al eerder geregistreerd bij de bond)
Bankgegevens
Pasfoto

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te registreren bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV
gevestigd te Oosterbeek) en om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail of post) te kunnen benaderen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar
bewaard na afmelding bij HV Tonegido of zolang wettelijk verplicht is (zoals bankgegevens).
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door HV Tonegido
kunt u dit doen door een mail te sturen naar tonegido@handbal.nl
Via de Handbal.nl app kunnen de leden hun gegevens beheren zoals die bij de bond bekend zijn. Het
privacy niveau staat standaard op afgeschermd zodat voor niemand de gegevens zichtbaar zijn, behalve
voor de scheidsrechters die zijn geregistreerd bij het NHV.

Gebruik Beeldmateriaal door HV Tonegido
De regels omtrent Privacy gelden ook voor het nemen van foto’s en video opnamen.
Daarom moeten we de vraag stellen aan elk lid; stem je in met het maken van foto’s en video opnamen
tijdens de wedstrijden en evenementen en met het publiceren hier van?
Denk aan Facebook, kranten, nieuwssites, website, digitale archief ed.
Je hebt het recht om hier nee tegen te zeggen, geef dit dan aan op de voorzijde van dit formulier en
houd er dan zelf wel rekening mee dat je niet op een groepsfoto gaat staan.
Word er nu toestemming gegeven dan kan dit ten alle tijden weer worden ingetrokken.

In te vullen door de administratie:
KLANTNR.:

INCASSOMACHTIGING CONTRIBUTIEHEFFING H.V. TONEGIDO
Onze vereniging heft de contributie via machtigingen. Daartoe vragen wij uw toestemming om het
contributiebedrag automatisch af te laten schrijven.
Uw betalingsgegevens worden door ons alleen gebruikt conform ons Privacybeleid.
De incasso’s zullen eens per kwartaal plaatsvinden.
Inning rond 15 februari (1e kwartaal), 15 mei (2e), 15 augustus (3e), 15 november (4e)
Ieder lid behoudt het recht om het geïncasseerde bedrag binnen 8 weken terug te boeken.
Contributiebedragen per kwartaal (d.d. 1-1-2020 – contributieverhogingen worden automatisch doorberekend)
Kabouters
F-jeugd
E-jeugd
D-jeugd
C-jeugd
B-jeugd

€ 32,50
€ 32,50
€ 32,50
€ 35,55
€ 43,05
€ 43,05

A-jeugd
Senioren
Recreanten
Alleen trainen
Alleen trainen
Stilstaand lid

€ 47,60
€ 56,50
€ 37,20
€ 21,15 (A, B, C en senioren)
€ 14,40 (Kabouters t/m D-jeugd)
€ 15,00 (dit is per jaar)

In de jaarlijkse contributie van de C-, B- en A-jeugd, senioren en recreanten is € 15 opgenomen voor 5 Grote Club Loten.

Wij verzoeken een ieder bijgaande machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Omdat het de vereniging enorm veel werk scheelt hopen wij op ieders medewerking!
Dit formulier graag samen met het opgave formulier inleveren.

Machtiging tot incasseren van contributie door de penningmeester van HV Tonegido
Ondergetekende: ……………………………………………………… Tel.: ………………..
E-mail adres: ……………………………………………………………………………………
Ouder/Verzorger van: ………………………………………………… Geb.datum …………..
Adres:……………………………………………………………………………………………
PC + woonplaats:………………………………………………………………………………..
Machtigt HV Tonegido eens per kwartaal de contributie van de volgende
(Post-) Bankrekeningnummer: IBAN NL ……………………………………….. t.n.v.
…………………………………………………. te incasseren.
Ondergetekende behoudt ten allen tijde het recht het geïncasseerde bedrag binnen 8 weken terug te
boeken op zijn of haar rekening.
Datum: ………………………….

Plaats: …………………………………

Handtekening: ……………………………………………………

OUD PAPIER LOPEN
Beste ouders /verzorgers,

Sinds jaar en dag wordt er door de diverse sportverenigingen op Wieringen oud papier opgehaald voor
de clubkas. Voor HV Tonegido levert dit een bedrag van € 5000,- op, wat voor diverse doeleinden
wordt gebruikt. De opbrengst draagt met name zorg dat de kosten van de contributie zo laag als
mogelijk worden gehouden.
Elke maand leveren wij als vereniging 5 vrijwilligers aan voor het oud papier, deze samenstelling bestaat uit leden
van herenleden van 18 jaar en ouder aangevuld met ouders van de jeugd tot 18 jaar. Men wordt volgens schema
ingepland. Over het jaar bekeken zal het er waarschijnlijk op neer komen dat je 1 tot 2 maal per jaar wordt
ingedeeld. Er wordt vooraf een lijst gemaakt voor enkele maanden. Je weet dus van te voren wanneer en wie oud
papier loopt en kan eventueel ruilen als dit niet uitkomt met de thuisagenda.
Het idee is dat iedereen profijt heeft van de opbrengsten van deze activiteit en iedereen dus wordt ingepland.
U kan het schema vinden in de Nieuwsbrief en op de website www.hvtonegido.nl.
U dient dus zelf in de gaten te houden wanneer u moet lopen. De week vooraf wordt u voor de zekerheid nog even
gebeld door de vereniging ter herinnering.
Als u niet komt opdagen regelt de Firma Roele de Vries medewerkers die niet belangeloos voor onze vereniging
lopen maar ons € 150,- kosten. Dus hebben we die dag dan niets verdient !!!
Het startpunt is de parkeerplaats van de ALDI te Hippolytushoef.
Verzamelen om 07.45 uur - vertrek 08.00
Natuurlijk kan het zo zijn dat U door gezondheidsredenen of andere redenen niet in staat bent deel te nemen,
dan vernemen wij dit graag via de invulstrook die u samen met het inschrijfformulier in moet leveren. Besef
dat door afzeggen de druk op de huidige lopers groter wordt dus graag alleen als het echt niet anders kan hiervoor
afmelden.
Kan u beslist geen oud papier lopen dan bent u verplicht om tenminste één van de vrijwilligerstaken op het
Vrijwilligersformulier aan te kruisen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en Jeugdcommissie HV Tonegido

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mij niet inplannen op de oudpapierlijst :
Naam :
Adres :
Reden:

WELKE VRIJWILLIGERSTAAK WILT U DOEN
VOOR ONZE VERENIGING?
Zoals bij veel verenigingen zijn er ook bij ons vrijwilligers actief op allerlei gebied. Voor alle ouders van
jeugdleden en voor senioren leden is het verplicht om een taak te vervullen. Behalve dat het belangrijk is
dat iedereen dit doet is het ook nog eens erg gezellig om wat te doen.
Onderstaand staan verscheidene mogelijkheden met eventueel een korte beschrijving erachter.
O Helpen in de kantine in het weekend. Indien u geen oud papier kan lopen – in principe een verplichte
taak - wordt u hiervoor automatisch ingedeeld.Vergeet in dat geval niet om het ingevulde oud papier
strookje in te leveren anders zien wij dit als een extra vrijwilligerstaak!
O Terreinonderhoud. Hier zoeken wij diverse mensen voor omdat dit een te grote taak is voor iemand
alleen. Bij terreinonderhoud kan men denken aan verschillende taken zoals: Regelmatig de
reclameborden even schoonmaken, de velden aanvegen, de belijning onderhouden, de netten in de
doelen hangen en einde veldseizoen weer eruit halen, onkruid wieden om de velden heen, enz.
Hier hebben we toch zeker wel 8 mensen voor nodig.
O Fluiten van wedstrijden bij de jeugd op zaterdag. Er is een nijpend tekort aan scheidsrechters. Heeft
u een handbalachtergrond of interesse dan bent u meer dan welkom! Als er meerdere mensen zijn
haalt dat de druk weg bij degene die er nu alleen voor staan. In overleg met u bekijken we hoe vaak u
ingezet zal worden en op welk niveau. Wie weet vind u het zo leuk dat u wel een scheidsrechtercursus
wil gaan volgen!
O Helpen met (jeugd) trainingen. Wat is er leuker dan helpen met de trainingen van uw kind. Natuurlijk
altijd in overleg met de trainer van uw kind. Zo leert u de spelregels beter kennen en mocht de trainer
onverhoopt eens niet kunnen kan u met andere ouders de training overnemen zodat deze toch door
kan gaan.

Heeft u zelf nog een suggestie? Die horen wij graag en kunt u hieronder invullen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Zoals u ziet, diverse mogelijkheden!! Meestal in overleg zelf in te vullen wat betreft interesse en tijd.

Naam: Dhr./Mevr. ……………………………………………………… ………………………
Ouder/verzorger van: ……………………………………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………………… (Bereikbaar vanaf: ………… uur)
Mobiel: ………………………………………………………
E-mail adres: …………………………………………………………………………………….

