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 AANMELDINGSFORMULIER  

 H.V. THE FLYERS 

 
 
 Website: the-flyers.nl 
 E-mail: theflyers@handbal.nl 
 Postadres: Campuslaan 14, 6602 HX, Wijchen 
 Telefoon: 06-46375134      

  

Naam en voorletters   ...………………………………………………………… 

Roepnaam    ...………………………………………………………… 

Adres, postcode en woonplaats ...………………………………………………………… 

Geboortedatum   ...………………………………………………………… 

Telefoonnummer   ...………………………………………………………… 

Mobiel nummer   ...………………………………………………………… 

E-mailadres    ...………………………………………………………… 

E-mailadres ouders/verzorgers ...………………………………………………………… 

Ben je reeds eerder lid geweest van een handbalvereniging? Ja / Nee 

Zo ja,  

- van welke vereniging? .……………………………………………………......…….. 

- Wanneer is het lidmaatschap van deze vereniging beëindigd? .............…………… 

- Heb je aan de financiële verplichtingen jegens die vereniging voldaan?   Ja  /  Nee 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 voor jeugdleden en € 7.50 voor senioren. 
S.v.p. 1 pasfoto en het inschrijfgeld samen met het aanmeldformulier inleveren. 
 

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben 
ingevud en meld zich hiermee aan als lid van H.V. The Flyers te Wijchen. 

Datum …………………………………..   Handtekening ………………………………….. 

(N.B. Voor minderjarige leden moet mede ondertekend worden door een ouder / verzorger) 

Naam ouder/verzorger  .................................................................................. 

Handtekening ouder/verzorger  ..................................................................................  
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Deze pagina behouden 

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap 

Aanmelding / afmelding 
Bij aanmelding geldt het lidmaatschap voor minimaal 1 seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli 
t/m 30 juni. 

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 31 mei schriftelijk te geschieden bij de secretaris 
via het postadres van de vereniging (zie hieronder) of via het emailadres van de vereniging 
(theflyers@handbal.nl). 

Lidmaatschap van onze vereniging geeft je het recht om mee te trainen en wedstrijden (en 
toernooien) te spelen in een team. Verder kun je deelnemen aan activiteiten van de 
vereniging die buiten het handbal om georganiseerd worden. 

Contributie / inschrijfgeld 
De contributie dient door de leden bij vooruitbetaling te worden voldaan in één keer voor 
1 november van het nieuwe verbondsjaar of in drie ongeveer gelijke termijnen in oktober, 
december en februari (nieuw kalenderjaar). Onder contributie wordt verstaan de contributie 
over een volledig verbondsjaar. De penningmeester communiceert per e-mail en via de 
website de termijnbetalingen. 
 
Bij aanmelding in de loop van het seizoen dient de contributie t/m juni van het lopende 
seizoen te worden voldaan. 
 
Deelname Grote Clubactie 
Ieder lid is verplicht een door het bestuur vast te stellen aantal loten af te nemen of te 
verkopen. 
 
Vervoer naar de uitwedstrijden 
Ouders/verzorgers van jeugdleden dienen beurtelings zorg te dragen voor het vervoer naar 
de uitwedstrijden.  
 
Zaaldienst 
Leden vanaf de C jeugd zijn verplicht zo nu en dan een zaaldienst en/of tafeldienst te 
vervullen (wedstrijdsecretariaat). 
 
(Bestuurs)mededelingen 
(Bestuurs)mededelingen, gedaan via de nieuwsbrief of de website (http://the-flyers.nl), 
worden verondersteld bekend te zijn bij de leden dan wel hun ouders/verzorgers.  
 
Adres secretariaat 
H.V. The Flyers, p/a Campuslaan 14, 6602 HX Wijchen 

Contact: 
Via theflyers@handbal.nl of neem contact op met 06-46375134 (Michel van Megen) 


