INSCHRIJFFORMULIER
=============================

Achternaam:________________________________________________________________________
Voornaam/Roepnaam:________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________
Postcode/Woonplaats:________________________________________________________________
Telefoon:__________________________________________________________________________
Mobiel:____________________________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________________________
E-mailadres:________________________________________________________________________
Speelt/Traint in Team:________________________________________________________________
Hoe ben je bekend geworden met UGHV?________________________________________________
Heeft u al eerder gehandbald ? Ja/Nee
Zo ja, bij welke vereniging?____________________________________________________________
Wanneer werd het lidmaatschap beëindigd?_______________________________________________
Met ingang van welke datum wenst u lid van UGHV te worden?_______________________________
U kunt ons en uzelf een heleboel werk besparen, wanneer u ons machtigt om de contributie (per
kwartaal) automatisch van uw bankrekening te laten afschrijven. Wilt u ons daartoe machtigen? Ja/Nee.
Wat is uw banknummer (IBANnummer)?__________________________________________________
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld. In de contributie zit de bondscontributie
inbegrepen. Shirts en broekjes zijn van de vereniging.
Momenteel bedraagt de contributie € ..... per kwartaal. (zie bijlage)
Wilt u dit formulier ingevuld en ondertekend, vergezeld van een recente pasfoto, inleveren bij Mevrouw
Mirjam Gerritsen, IJsselstraat 31, 7081 DH Gendringen. Het formulier kan ook gemaild worden naar:
Mgerritsen2@hetnet.nl De pasfoto mag ook digitaal in jpeg formaat naar dit mailadres verzonden
worden.
Indien u minderjarig bent verzoeken wij u om ook een van uw ouders/verzorgers dit formulier te laten
tekenen.
Handtekening:______________________________________________________________________
Naam ouder/verzorger (alleen voor jeugdleden):___________________________________________
Datum:____________________________________________________________________________
Gaat met de inschrijving van onze zoon/dochter akkoord, geeft tevens aan kennis te hebben genomen
van de in bijlage vermelde aanvullende voorwaarden en verplichtingen.

Bijlage bij inschrijvingsformulier UGHV
Contributie voor het seizoen 2016-2017
Bedragen zijn per kwartaal
Senioren
€ 60,00
Jeugdleden t/m 8 jaar
€ 20,00
Jeugdleden 9 t/m 18 jaar
€ 40,00
Recreanten
€ 45,00
Steunende leden € 28,50 per jaar
Kosten bij opzegging lidmaatschap:
Indien het lidmaatschap door u wordt opgezegd na 30 augustus en voor 31 december, zal de door UGHV
betaalde bondscontributie aan u in rekening worden gebracht. De bondscontributie voor het seizoen
2016-2017 bedraagt:
Senioren € 47,50
A-jeugd € 45,00
B-jeugd € 40,00
C-jeugd € 35,00
D-jeugd € 25,00
E-jeugd € 15.00
Aanvullende voorwaarden en verplichtingen:
- Nieuwe jeugdspelers trainen 4 weken gratis mee en worden daarna aangemeld.
- Traint het nieuwe lid al mee voordat de competitie is begonnen, mag deze vanaf het begin van de
competitie aan wedstrijden deelnemen.
- Begint het nieuwe lid met trainen in de maanden augustus t/m december, mag deze vanaf de 2de
competitie helft deelnemen aan wedstrijden.
- Begint het nieuwe lid met trainen in de maanden januari t/m maart, mag deze meedoen aan
toernooien na de competitie.
- is er voortijdig behoefte aan extra spelers in het desbetreffende team, zal er in overleg met
traineren/of coach van bovenstaande regels kunnen worden afgeweken.
Vervoer tijdens uitwedstrijden:
- Ouders zijn verplicht te rijden naar uitwedstrijden.
- Indeling wordt gemaakt door trainer/coach.
- Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger te zorgen.

