AANMELDINGSFORMULIER
OMNI-SPORTVERENIGING HELLAS
Beste handballer/handbalster,
Met dit formulier meld jij je aan als lid. Welkom bij Hellas!!
Door lid te worden bij Hellas krijg je de mogelijkheid om te handballen en trainen. Je krijgt
echter ook bepaalde verplichtingen. Je houdt je aan de regels van de vereniging en je
betaalt tijdig de contributie. En je draagt bij aan de activiteiten die binnen de vereniging
gedaan moeten worden. Ben je daar zelf nog te jong voor, dan nemen je ouders die
verplichting over.
Lees alle informatie over het lidmaatschap op onze website www.hvhellas.nl.
Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Man / vrouw
Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon (thuis)

Telefoon (mobiel)

Emailadres

Emailadres ouders (indien jeugdlid)

Wil je competitie spelen? dan één recente (pas)foto bijvoegen of mailen naar
ledenadministratie@hvhellas.nl

Wil je géén competitie spelen
Heb je al eerder competitie gespeeld bij een handbalvereniging?

Ja / nee
Basislid / Kabouter
Ja / nee

Zo ja, wat is je spelerscode (zie je digitale pas in de Handbal app)?

Bankrekeningnummer (IBAN)
Te name van
Contributie afschrijven per

Kwartaal / half jaar / jaar

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier machtig ik Omnisportvereniging Hellas tot
wederopzegging de contributie, de kledinghuur en het (eenmalige) inschrijfgeld af te schrijven
van bovenvermeld rekeningnummer.
Tevens heb ik alle informatie over het lidmaatschap van Hellas gelezen op www.hvhellas.nl
onder ‘Lidmaatschap’, inclusief het kledingreglement en het privacy beleid.
Handtekening:
verzorger

Datum: indien minderjarig handtekening ouder /

HET INGEVULDE FORMULIER (MET PASFOTO) OPSTUREN NAAR:
ledenadministratie@hvhellas.nl of inleveren bij je trainer.

Oktober 2020

Toelichting
Alle informatie over Hellas vind je terug op onze site, www.hvhellas.nl. Kijk hier eerst eens
rustig rond om meer over Hellas te weten te komen. Je vindt daar o.a. de verschuldigde
contributiebedragen, maar ook informatie over de trainingstijden en wedstrijden. In deze
toelichting vind je de informatie die nodig is om het aanmeldingsformulier in te vullen.
Persoonsgegevens
Vul al deze gegevens in, we kunnen niet zonder. Het mailadres is ook verplicht, want je
ontvangt regelmatig informatie per mail. Een pasfoto is nodig voor je digitale spelerskaartje.
Je kan een pasfoto bij het formulier voegen of een digitale (pas)foto (.jpg) mailen naar
ledenadministratie@hvhellas.nl
De gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie en doorgegeven aan het
Nederlands Handbal Verbond. Wij verstrekken deze gegevens verder niet aan
personen/instellingen buiten Hellas. Zie ook het Privacy beleid van Hellas op
www.hvhellas.nl.
Machtiging voor contributiebetalingen
De contributiebetalingen gaan altijd via automatische incasso, per termijn achteraf. De
incassodata zijn altijd (afhankelijk van de termijn) rond 1 september, 1 december, 1 maart,
1 juni. Daarmee wordt Hellas van veel administratief werk verlicht. Mocht je het niet eens
zijn met een bepaalde afschrijving, dan kan je die altijd via je bank laten terugdraaien. Zo
blijf jij wel de baas over je bankrekening. Stuur in dat geval wel even een mail naar
Ledenadministratie@hvhellas.nl met de reden.
Kleding
De kleuren van Hellas zijn wit en korenblauw. Het broekje is blauw, het shirt wit, het
reserveshirt is rood. Het trainingspak is zwart/blauw. De twee wedstrijdshirts worden
gehuurd van Hellas. Zie ook het kledingreglement op www.hvhellas.nl onder
‘Lidmaatschap’. Per seizoen wordt een huurbedrag van € 20,- in rekening gebracht. Dit
bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geïnd. Het Hellas trainingspak koop je bij Hellas.
Het blauwe sportbroekje koop je zelf bij https://hvhellas.clubkledingwinkel.nl.
Clubverplichtingen
Er zijn veel mensen actief binnen Hellas, want Hellas is geen bedrijf waar je het product
handbal afneemt, maar een club mensen die er met elkaar voor zorgt dat we onze hobby
kunnen uitoefenen. Ieder lid levert hier een bijdrage aan. Standaard is dat alle leden enkele
keren per seizoen een bardienst verzorgen. Voor jeugdleden wordt dit door de ouders
gedaan. De barcommissie geeft aan wie wanneer een bardienst vervult, je wordt dus
automatisch ingezet. Het is ook mogelijk om op een andere wijze een bijdrage te leveren.
Denk bijvoorbeeld aan het training geven aan jeugdteams en/of het begeleiden daarvan, het
periodiek helpen met de schoonmaak van hal, kleedkamers en kantine. Of zitting nemen in
één van de commissies die Hellas kent. Voor nadere Inlichtingen kan je terecht bij je
train(st)er of neem je contact op met de secretaris (hellas@handbal.nl).
Hartelijk welkom bij Hellas en heel veel handbalplezier!!!

