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INSCHRIJFFORMULIER
Persoonlijke Gegevens
Voorletter(s)
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (thuis)
Telefoon (mobiel)
Emailadres

Man / Vrouw

Handbal
Hoe bent u bij HV Helius terechtgekomen?
Internet
Schoolhandbal
NHV
Gemeentegids

Sportklas / Ren je rot
Anders

Indien anders, hoe dan?
Bent u reeds eerder lid geweest van een handbalvereniging?
Ja
Nee
Zo ja, bij welke vereniging en per wanneer is dit lidmaatschap beëindigd?
Vereniging:
Datum:
Deelname uitvoering verenigingstaken
HV HELIUS hanteert een systeem, waarbij spelende leden vanaf 16 jaar verplicht zijn een aantal
taken op zich te nemen (waaronder kantinediensten) om de vereniging goed te laten
functioneren en waarbij ouders van jeugdleden (onder 16 jaar) tijdens de thuiswedstrijden van
de zaterdagjeugd de te vervullen kantinediensten uitvoeren. Per team zorgt een coördinator
voor een correcte invulling van deze diensten. Door ondertekening van dit inschrijfformulier
verklaart de aanmelder zich akkoord met deelname aan dit systeem.
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Vrijwilligers
Helius is afhankelijk van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging want:
“zonder vrijwilligers geen handbal”
Er zijn vele taken mogelijk. Elke taak is uitgewerkt in een inschatting van tijdsbesteding en
benodigde competenties en die worden continue zichtbaar op het mededelingen bord van de
kantine “de Break-out” gepubliceerd.
Na inschrijven kunt u contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator om te kijken welke
vrijwilligerstaak u het beste uitkomt. Indien dit contact uitblijft zal onze vrijwilligerscoördinator
contact met u opnemen
Bij het voldoende vervullen van vrijwilligerstaken zal Helius overgaan tot opheffing van
eventuele verplichtingen.
Voor de op zondag spelende leden geldt: een volledige trainerstaak dan wel scheidsrechter
functie levert vrijstelling van de barverplichtingen op.
Pasfoto
Om uw inschrijving zo snel mogelijk te kunnen verwerken vragen wij u om uw pasfoto tegelijk
met dit formulier in te leveren. U kunt er ook voor kiezen om uw pasfoto digitaal te sturen naar
leden@hvhelius.nl o.v.v. Pasfoto en uw naam.
Contributie en kledingfonds
Contributie en kledingfonds worden maandelijks middels automatische incasso geïnd. Wij
hanteren €10,= inschrijfgeld. Dit bedrag zal samen met de eerste contributiebetaling (zie
machtigingsformulier) geïncasseerd worden. U dient rekening te houden met een opzegtermijn
van 3 maanden bij opzegging van uw lidmaatschap.
Handtekening1
Datum
Door ondertekening van dit document verklaart men zich akkoord met de inhoud van het huishoudelijk
regelement dat te vinden is op www.hvhelus.nl en gaat men akkoord met het uitvoeren van de vrijwilligerstaken.

Wij heten u van harte welkom bij HV Helius

1

Indien u jonger bent dan 18 jaar zaal één van de ouders of voogd moeten tekenen.
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MACHTIGINGSFORMULIER
Het machtigingsformulier dient geheel te worden ingevuld en ondertekend. Indien u het
oneens bent met een afschrijving kan er binnen 30 dagen bij uw bank opdracht worden
gegeven om het desbetreffende bedrag terug te boeken. Wij zouden het wel op prijs stellen als
u in dat geval onze penningmeester hierover informeert via penningmeester@hvhelius.nl
Persoonlijke Gegevens Rekeninghouder2
Voorletter(s)
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Man / Vrouw
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (thuis)
Telefoon (mobiel)
Emailadres
Bankgegevens
IBAN rekening nr:
Bank
Rekening op naam van
Plaats
Contributie en kledingfonds
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan HV Helius om de
betreffende contributie en kledingfonds bijdrage af te schrijven van de bovengenoemde
rekening:
Contributie en kledingfonds bijdrage per maand
Jeugd tot en met 15 jaar

€ 15,80

Senioren ouder dan 18 jaar

€ 25,50

Jeugd 16 tot en met 18 jaar

€ 18,00

Recreanten ongeacht leeftijd

€ 15,50

Handtekening
Datum
2

Persoonlijke gegevens dienen altijd ingevuld te worden ook al is de rekeninghouder gelijk aan het lid.
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