INSCHRIJFFORMULIER
Persoonlijke Gegevens

Voorletter(s)
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (thuis)
Telefoon (mobiel)
Emailadres
Handbal
Hoe bent u bij HV Helius terechtgekomen?

Internet

Schoolhandbal

Sportklas

NHV

Gemeentegids

Ren je rot

Anders,
Bent u reeds eerder lid geweest van een handbalvereniging?

Ja

Nee

Zo ja, bij welke vereniging en per wanneer is dit
lidmaatschap beëindigd?

Vereniging:

Datum:
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Deelname uitvoering verenigingstaken
HV HELIUS hanteert een systeem, waarbij spelende leden vanaf 16 jaar
verplicht zijn een aantal taken op zich te nemen om de vereniging goed
te laten functioneren (bijvoorbeeld bardiensten draaien, tijdwaanemen,
assisteren bij jeugdtrainingen e,d,). Door ondertekening van dit
inschrijfformulier verklaart de aanmelder zich akkoord met deelname aan
dit systeem. Voor leden tot 16 jaar wordt van de ouders/verzorgers
verwacht dat zij bardiensten draaien rondom de wedstrijden van
zoon/dochter.

Pasfoto
Om uw inschrijving zo snel mogelijk te kunnen verwerken vragen wij u om uw pasfoto
tegelijk met dit formulier in te leveren. U kunt er ook voor kiezen om uw pasfoto digitaal
te sturen naar leden@hvhelius.nl o.v.v. Pasfoto en uw naam.

Contributie
Contributie (voor de actuele bedragen zie https://www.hvhelius.nl/lidmaatschap) wordt
maandelijks middels automatische incasso geïnd. Wij hanteren €10,= inschrijfgeld. Dit
bedrag zal samen met de eerste contributiebetaling (zie SEPA machtigingsformulier)
geïncasseerd worden. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van 3 maanden
bij opzegging van uw lidmaatschap.
Datum
Naam
(ouder/verzorger)
Handtekening
(ouder/verzorger)

Door ondertekening van dit document verklaart men zich akkoord met de inhoud van het
huishoudelijk regelement en de privacyverklaring dat te vinden is op https://www.hvhelus.nl
en gaat men akkoord met het uitvoeren van de vrijwilligerstaken.
Wanneer u jonger bent dan 18 jaar zal één van de ouders of verzorgers moeten tekenen.

Wij heten u van harte welkom bij HV Helius!
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SEPA Machtigingsformulier
Het machtigingsformulier dient geheel te worden ingevuld en ondertekend.

Voorletter(s)
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
IBAN (18 tekens):
BIC:
Rekening op naam van:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan HV Helius om de
betreffende contributie af te schrijven van de bovengenoemde rekening:
Handtekening voor akkoord:

Datum: ..................................................Plaats: ..........................................................

Handtekening: .............................................................................................................

Afschrijvingen zijn per maand. Indien u de machtiging intrekt en daarmee de automatische incasso stopzet, of wanneer
een incasso niet kan plaatsvinden of wordt gestorneerd, dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling.

Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven
om het bedrag terug te boeken. Voor deze terugboeking is er een gele kaart verkrijgbaar bij uw bank.

U kunt uw incassomachtiging intrekken door een mail te sturen naar penningmeester@hvhelius.nl
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Toestemming publicatie foto’s en video’s

Beste lid / ouders / verzorgers,
Op onze vereniging maken wij tijdens de verschillende trainingen en
activiteiten regelmatig foto’s en video’s. Ook u of uw zoon/dochter kan op
deze foto’s en soms video’s te zien zijn.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor iemand schade zou kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s geen namen (wel
vaak team naam) . Toch vinden wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van deze beeldmaterialen. Juist omdat dit nu ook wettelijk verplicht is i.v.m. de
nieuwe privacy wet.
Het is goed mogelijk dat u niet wenst dat de foto’s of video’s van u of uw kind op het internet
verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van u of uw zoon/dochter (in geval van leeftijd < 16 jaar
ondertekening door ouder/verzorger). Wilt u het antwoordstrookje z.s.m. inleveren
in de rode brievenbus.
Uw toestemming geldt alleen voor de foto’s en video’s die door ons , of in opdracht van ons
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De
vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s op het internet.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u doorgegeven toestemming. Ook mag u later
alsnog toestemming geven.
Met vriendelijke groet,
Bestuur H.V. Helius

Hierbij verklaart ondergetekende (ouder/verzorger in geval van een minderjarige) dat
de foto’s en video’s van …………………………………………………………………………… (naam) gemaakt door
of in opdracht van H.V. Helius*

o WEL op de website, facebook, krant, brochures of aankondiging activiteiten van H.V.
Helius gebruikt mogen worden
o NIET gebruikt mogen worden in welke vorm dan ook
*Gaarne uw keuze aankruisen
Datum:

………………………………………………………………

Naam (ouder/verzorger):

………………………………………………………………

Handtekening (ouder/verzorger):

………………………………………………………………
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