Handbal Vereniging Dongen
Deken Batenburgstraat 2 b
5104 CR DONGEN
(0162) 31 56 84
NL87RABO0111904188

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

Persoonlijke gegevens

Invullen door ledenadministratie

Achternaam

Intern nr. HVD

Voornaam
Adres

Registratie nummer
NHV

Postcode
Woonplaats

Team /Categorie

Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht

Functie
Man / Vrouw

Formulier graag inleveren of mailen naar de ledenadministratie. Bij inlevering van dit formulier een
originele en recente pasfoto bijvoegen of inscannen en mailen naar ledenadministratie@hvdongen.nl.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt zoals hieronder vermeld en moet voldaan worden bij aanmelding, anders is
de inschrijving niet compleet.
F-Jeugd: €21,00
D-Jeugd: €21,00
B-Jeugd: €32,00
Senioren: €40,00
E-Jeugd: €21,00
C-Jeugd: €27,00
A-Jeugd: €35,00
• 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 Cjeugd en ouder.
• De handbalvereniging Dongen zorgt voor alle teams voor de wedstrijdballen.
• Door ondertekening van dit formulier verplicht het lid zich, indien hij/zij de leeftijd van 18 jaar
bereikt, c.q. de leeftijd van 18 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 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*:

_________________________
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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. Bankrekeningnummer:
(IBAN):

NL

Naam rekeninghouder:
Handtekening
rekeninghouder:
CONTRIBUTIE OVERZICHT H.V. DONGEN 2016-2017
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.

Geboortejaar
2008-2009
2007-2008
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999
1997 en ouder

Categorie
F-Jeugd
E-Jeugd
D-Jeugd
C-Jeugd
B-Jeugd
A-Jeugd
Senioren
Niet spelend actief/passief €2,50

Bondscontributie
€42,60 per jaar
€42,60 per jaar
€42,60 per jaar
€54,00 per jaar
€64,20 per jaar
€69,30 per jaar
€79,20 per jaar

Basiscontributie
€10,25 per maand
€10,25 per maand
€10,25 per maand
€10,25 per maand
€10,75 per maand
€12,00 per maand
€16,00 per maand
per maand

• De basiscontributie is inclusief 1 uur training per week
• Voor elk half uur training extra meer wordt €2,00 extra contributie per maand berekend. De
trainingstijden worden voor het zaalseizoen vastgesteld per team.
• Voor selectieteams bedraagt dit €2,50 per half uur extra per maand. De contributie wordt per
kwartaal geïnd middels een incasso o.b.v. een door u afgegeven machtiging.
• Additioneel wordt een bedrag geïncasseerd voor het kledingfonds van H.V. Dongen. Dit bedraagt
€1,00 per maand voor D-, E- en F-Jeugd en €2,00 voor de overige teams
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