EINDHOVENSE HANDBAL VERENIGING
Enkele bepalingen uit ons reglement.
Bij aanmelding meldt u zich aan als lid tot het einde van het betreffende verenigingsjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Afmelding als lid dient voor 1 juli van het betreffende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden, anders is men gehouden
aan de verplichtingen voor het komende verenigingsjaar.
Bij bedanken tijdens het verenigingsjaar blijven uw verplichtingen bestaan tot het einde van dat verenigingsjaar (30 juni).
Uiteraard bent u verplicht uw contributie te betalen.
Vanaf 1 december 2020 gelden de volgende contributiebedragen per maand:
Categorie
Senioren 1e en 2e klasse
Senioren Breedte
A-jeugd Wedstrijd
A-jeugd Breedte
B-jeugd Wedstrijd
B-jeugd Breedte
C-jeugd Wedstrijd
C-jeugd Breedte

Geboortejaar
2001 en ouder
2001 en ouder
2002 – 2003
2002 – 2003
2004 – 2005
2004 – 2005
2006 – 2007
2006 – 2007

Contributie
€ 20,10
€ 20,10
€ 16,65
€ 16,65
€ 13,40
€ 13,40
€ 12,20
€ 12,20

Bondscontributie
€ 12,10
€ 9,10
€ 9,50
€ 8,00
€ 8,85
€ 7,35
€ 8,40
€ 6,90

Totaal
€ 32,20
€ 29,20
€ 26,15
€ 24,65
€ 22,25
€ 20,75
€ 20,60
€ 19,10

D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd
H-jeugd

2008 – 2009
2010 – 2011
2012 – 2013
2014 en jonger

€ 11,70
€ 11,05
€ 10,60
€ 6,95

€
€
€
€

5,50
3,75
2,70
1,30

€ 17,20
€ 14,80
€ 13,30
€ 8,25

€
€
€
€

€ 3.60

€ 9.20
€ 9,00
€ 3,00
€ -,--

Recreanten
Trainend lid
Steunleden
Tijdelijk niet spelend

5,60
9,00
3,00
3,00

€ 0,00
Afhankelijk van categorie

De contributie wordt maandelijks betaald. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00

Voor nieuwe leden:
Het inschrijfformulier + pasfoto inleveren bij de trainer/ coach of het inschrijfformulier + pasfoto (JPG bestand) digitaal
aanleveren bij de ledenadministratie (ehv@handbal.nl). Voor eisen betreffende de pasfoto, zie EHV site.
Het inschrijfgeld wordt automatisch bij de eerste contributie verrekend.
De contributie is inclusief de jaarlijkse bijdrage van €10,00 aan het kledingfonds.

Inschrijfformulier
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van E.H.V.
Ondergetekende heeft nota genomen van de voorwaarden die aan
dit lidmaatschap verbonden zijn en gaat hiermee akkoord.
Naam:.......................................................... Voornaam: ...........................................
Adres:......................................................... Tel..nr.: .................................................
Postcode : .................................................. Woonplaats............................................
Geb.datum: .................................

M/V

Geboorte plaats: ……………………….

E-mailadres: …………………………………………….
Heeft u reeds eerder handbal gespeeld ja/neen
Zo ja, bij welke vereniging.........................................................
Wanneer speelde u de laatste wedstrijd...................................
Heeft u bij deze vereniging aan uw financiële verplichtingen voldaan ja / nee
De aanmelding als lid geldt tot het einde van het verenigingsjaar.
Bij tussentijdse afmeldingen moet de contributie tot het eind van het lopende verenigingsjaar (30 juni)
betaald worden.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor het einde van het betreffende verenigingsjaar bij
de ledenadministratie van de vereniging te gebeuren.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van uw lidmaatschap. De gegevens worden niet
langer bewaard dan nodig en niet aan derden verstrekt.
Bij ondertekening gaat u akkoord met het maken en plaatsen van foto’s.
Deze akkoordverklaring kan te allen tijde herroepen worden.

Hierbij machtig ik de Handbalvereniging E.H.V. voor automatische incasso van mijn bank/giro nr
(IBAN).: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ondergetekende is bekend met het feit, dat als hij niet akkoord is met de afschrijving, hij binnen 30 dagen
bij zijn giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Handtekening:

...................................................

Voor leden onder de 18 jaar, dient een der ouders of voogd mede te ondertekenen.

