AANMELDINGSFORMULIER HV OLYMPIA 72
Beste handballer.
Welkom bij Olympia '72! Door het inleveren van dit formulier meld jij je aan als lid.
Door lid te worden van Olympia '72 krijg je de mogelijkheid om te handballen en te trainen. Je krijgt
echter ook bepaalde verplichtingen. Je houdt je aan de regels van de vereniging en je betaalt tijdig je
contributie. Daarnaast draag je bij aan activiteiten die binnen de vereniging gedaan moeten worden.
Ben je daar zelf nog te jong voor, dan nemen je ouders die verplichting over.
Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Adres

Postcode

Telefoon (vast)

Telefoon (mobiel)

E‐mail

E‐mail ouder (indien jeugdlid)

Bij Olympia '72 speel je in principe altijd mee in de handbalcompetitie van het Nederlands Handbal
Verbond. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een pasfoto van je hebben. Je kunt die mailen aan
secretaris@hvolympia72.nl of samen met dit formulier inleveren.
Was je in de afgelopen 24 maanden lid van een andere handbalvereniging?

Ja / Nee

Zo ja, heb je overschrijving aangevraagd naar Olympia ‘72

Ja / Nee / Nvt

Bankrekening (IBAN)

Ten name van

Ik wil de contributie betalen per:

Jaar / Half jaar / Kwartaal

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verplicht ik mij tot wederopzegging de contributie
tijdig te betalen van bovengenoemd rekeningnummer. Tevens heb ik alle informatie over het
lidmaatschap van Olympia '72 gelezen op www.hvolympia72.nl onder 'Lid worden'.
Handtekening:

Datum:

Indien minderjarig handtekening ouder/verzorger

Het ingevulde formulier met (pas)foto opsturen naar secretaris@hvolympia72.nl of inleveren bij je
trainer.
PS. Je hoeft alleen pagina 1 uit de printen en mee te nemen.

Toelichting
Alle informatie over Olympia '72 vind je op www.hvolympia72.nl. Kijk hier eerst eens rustig rond om
meer over Olympia '72 te weten te komen. Je vindt op de website onder andere de actuele contributie
en informatie over trainingstijden en competitiewedstrijden. In deze toelichting vind je de informatie
die nodig is om het aanmeldingsformulier in te vullen.

Persoonsgegevens
Vul alle gevraagde gegevens in, we kunnen niet zonder. Het emailadres is belangrijk omdat er
regelmatig informatie per email wordt verzonden. Een (pas)foto is nodig voor je (digitale) spelerskaartje.
Je kunt een (pas)foto met het aanmeldingsformulier meesturen of een digitale (pas)foto (.jpg) per mail
verzenden aan secretaris@hvolympia72.nl. De gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie
en gedeeld met het Nederlands Handbal Verbond (NHV). In het privacybeleid van Olympia '72 lees je
hoe de club omgaat met de privacy van de leden.

Clubverplichtingen
Er zijn veel mensen vrijwillig actief binnen Olympia '72. Olympia '72 is geen bedrijf waar je het product
handbal kunt kopen maar een vereniging van mensen die er samen voor zorgt dat we de handbalsport
kunnen uitoefenen. Ieder lid levert hier een bijdrage aan. Wij vragen alle leden enkele keren per seizoen
een bardienst te verzorgen. Voor jeugdleden wordt dit door de ouders gedaan. De barcommissie geeft
aan wie wanneer een bardienst vervult. Het is daarnaast ook mogelijk om op een andere manier een
bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan training geven aan een jeugdteam of het begeleiden van
zo'n team in de competitie, het helpen met de schoonmaak van het clubhuis, het vervullen van een
bestuursfunctie, meedraaien in de barcommissie of in de jeugdcommissie.
Voor nadere informatie kun je terecht bij de trainers of met een bestuurslid van Olympia '72.

Kleding
De kleuren van Olympia '72 zijn wit en rood. Het broekje is rood, het shirt is overwegend wit en het
reserveshirt is overwegend rood. Wedstrijdkleding is verkrijgbaar bij LJ Sport, Langstraat 57 Wassenaar
Categorie

Jaarcontributie

Senioren

€ 265,=

A‐Jeugd

€ 200,=

B‐Jeugd

€ 180,=

C‐Jeugd

€ 160,=

D‐Jeugd

€ 150,=

E‐Jeugd en jonger

€ 130,=

Stichting Leergeld
Voor ouders die de contributie, kleding of andere zaken rond het sporten niet kunnen betalen is
wellicht een bijdrage van de stichting Leergeld mogelijk. Voor mogelijkheden en aanvragen kunt u
terecht op https://www.leergeld.nl/wassenaar.

