
 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

Ondergetekende geeft zich op als verenigingslid van Handbal Someren:  

Voornaam  : __________________________ Achternaam : __________________________ 

Adres : __________________________ Geslacht  : M / V 

Postcode : __________________________ Woonplaats  : __________________________ 

Geboortedatum : ______ – ______ – _________ E-mail (lid) : __________________________ 

Telefoon : __________________________ Mobiel (lid) : __________________________ 

IBAN : __________________________ Ten name van : __________________________ 

Graag invullen indien sprake is van minderjarigheid 

Naam ouder(s) : __________________________ E-mail ouder(s) : __________________________ 

Mobiel (vader) :  __________________________ Mobiel (moeder) : __________________________ 

□ Graag ontvangen wij de nieuwsbrief van Handbal Someren per email 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Soort verenigingslidmaatschap (aanvinken wat van toepassing is): 

□ Bondslid / spelend lid 

□ Recreanten lid 

□ Vrijwilliger, functie: ___________________________ 

□ Begunstiger a ̀ € 30,00 p/jaar  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kun je aangeven wat de directe aanleiding is van je inschrijving bij Handbal Someren?  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Was je al eerder lid van een handbalvereniging?  

□ Nee  □ Ja, ik was lid van:  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ondergetekende is op de hoogte van de voorwaarden van een lidmaatschap bij Handbal Someren (zie pagina 2). Bij 

ondertekende is tevens bekend dat, bij uitwedstrijden, beurtelings door mij/mijn ouders gereden (auto) moet worden.  

 

Datum :  __________________________ Plaats : __________________________ 

Handtekening* : __________________________ *bij minderjarigen e ́e ́n van de ouders/verzorgers 
 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Handbal Someren om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling contributie. 

Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Handbal Someren. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 



 

Naam incassant : Handbal Someren 

Adres incassant : Potackerweg 3, 5712 AV, Someren 

Incassant ID  : NL93ZZZ402372040000 

Kenmerk machtiging : Contributie Handbal Someren. 

 

DIGITALE PASFOTO 
 

 

Met dit inschrijfformulier* dient een digitale pasfoto te worden gemaild naar de ledenadministratie van  

Handbal Someren (Andrea Raaijmakers). Met een normale “papieren” pasfoto kan geen lidmaatschap worden 

aangevraagd bij het NHV. De pasfoto gelieve als apart bestand (jpg/jpeg) meezenden.  

*Dit geldt alleen voor spelende leden (bondsleden en recreanten).  

VOORWAARDEN EN INFORMATIE OVER LIDMAATSCHAP BIJ HANDBAL SOMEREN  

- Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 juli en van 1 juli tot 31 december; tussentijds terugbetalen van de 

contributie is niet mogelijk.  

- Als lid heb je tweemaal per jaar de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen:  

    •  voor leden die zich afmelden tussen 1 december en 31 mei eindigt het lidmaatschap op 30 juni;  

    •  voor leden die zich afmelden tussen 1 juni en 30 november eindigt het lidmaatschap op 31 december. 

- Afmeldingen gaan via de ledenadministratie (per post of per mail) met het afmeldingsformulier. Dit formulier 

kun je vinden op de website van Handbal Someren.  

- De contributiebedragen kun je vinden op de website van Handbal Someren. De contributie is verschuldigd per 

kwartaal en wordt bij vooruitbetaling, d.m.v. een doorlopende incasso-opdracht, geïncasseerd door de 

penningmeester.  

- Er is een kortingsregeling voor: 

    •  gezinnen; geldig bij 3 of meer jeugdleden uit één gezin, het jongste jeugdlid krijgt 50% korting op contributie; 

    •  studenten die lid zijn van een studentenhandbalvereniging. Je kunt korting krijgen op het lidmaatschap; 

    •  geblesseerden. 

Voor meer informatie over kortingen en contributie kun je terecht bij de penningmeester.  

 

 

 

 
 

 

 

Ledenadministratie:     Penningmeester: 

Andrea Raaijmakers    Jan van Brussel 

Steenoven 22, 5712 NB, Someren-Eind  Potackerweg 3, 5712 AV, Someren 

Tel: 0493-495993 / 06-18425008    Tel: 06-43115424 

handbalsomeren.ledenadm@live.nl        penningmeester@handbalsomeren.nl   

 


