pasfoto in
kleur
invoeren
via de
NHV-app

Aanmeldingsformulier

In te vullen door de ledenadministratie:

NHV-relatiecode:
Teamcategorie:
Functie:
AANMELDINGSFORMULIER

(in blokletters invullen a.u.b.)

Ondergetekende meldt hiermee zichzelf of haar/zijn kind* aan als lid van Oliveo Handbal
Achternaam lid

: ________________________________________________________________________________________

Voorletters lid

: ____________ voornaam : ________________________ geboortedatum : ____- ____ - ______

Adres

: _________________________________________________________________________________________

Postcode

: __________________

huistelefoon

: ___________________ 06 lid: ___________________06 vader/moeder_____________________________

M / V*

Woonplaats : _________________________________________________________

E-mail lid : 1) ___________________________________________ 2) moeder ________________________________________
3) vader ______________________________________
Indien je eerder lid bent geweest van een andere handbalvereniging: datum einde lidmaatschap: ____ - ____ - ____
(overschrijving vanuit een andere vereniging kan alleen in juli en in december)

*Categorie: volledig lid/**aspirant-lid/teamcategorie ___________ / Dames Midweek met competitie /Recreant
zonder competitie / G-groep / kaderfunctie bv. coach of bestuurslid ___________________________
N.B. Geef belangrijke medische of sociale aandachtspunten door aan de betreffende trainer en coach; vanwege de
AVG administreren we deze niet. Namen, verdere gegevens en foto’s worden uitsluitend gebruikt voor
handbaldoeleinden.
Ik ben in het bezit van een scheidsrechtersdiploma? ja/nee* categorie ____________________________________
Ik ben in het bezit van een diploma handbaltrainer? ja/nee* categorie ____________________________________
* doorhalen wat niet van toepassing is

**aspirant-lid wordt zonder afmelding na twee maanden automatisch volledig lid, zie www.nhv.nl

Ten behoeve van de contributie-inning
Ik ben wel/niet eerder lid geweest van Oliveo Handbal. Indien ja, van ________________tot _____________
Ik machtig Oliveo Handbal om de verschuldigde bedragen in vier termijnen te incasseren van rekeningnummer:
(n.v.t. voor een kaderfunctie)
IBAN __________________________________________________________________________________________

ten name van ____________________________________________________
te
_____________________________

handtekening : ________________________________________

datum eerste training : _____ -_____ - 20 ___

(bij aanmelding van een minderjarige handtekening van ouder/verzorger)

1

Aanmeldingsformulier
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen wij hierbij uw toestemming om
namen en foto’s te mogen publiceren. U kunt altijd achteraf verzoeken naam of foto te laten verwijderen van de
website.
O Hierbij verklaar ik dat ik er geen bezwaar tegen heb dat mijn naam/de naam van mijn minderjarig
kind op de website geplaatst wordt bv. ten behoeve van de teamindeling en de kantinedienst.
O Hierbij verklaar ik dat ik er geen bezwaar tegen heb dat er foto’s van mij/mijn minderjarig kind op de website
gepubliceerd worden bv. een teamfoto, een actiefoto, een kampioensfoto, een foto in de Telstar,
wedstrijdfoto’s of foto’s die bij een activiteit zijn gemaakt.
Naam lid _______________________________

handtekening ____________________________

Ten behoeve van de commissie vrijwilligerszaken (CVZ)
Om een vereniging op een goede manier te laten draaien, hebben wij behoefte aan veel vrijwilligers. We moeten
het met z’n allen doen. Voor jeugdleden zijn de ouders of verzorgers verantwoordelijk.
Daarom vragen we via dit aanmeldingsformulier waarin u geïnteresseerd bent of waar u wellicht via uw werk of
andere verenigingen ervaring mee heeft. De aanmeldingen worden doorgegeven aan de coördinatoren en zij nemen
contact met u op. Vele handen maken licht werk!
Naast de verplichte kantinediensten en het vervoer naar de uitwedstrijden heb ik interesse om deel te nemen aan
de volgende activiteiten/zitting te nemen in de volgende commissie/werkgroep:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

technisch
training geven
coachen
(jeugd)scheidsrechter
organisatorisch
sponsoring
PR
administratieve ondersteuning
(jeugd)activiteiten
vrijwilligerszaken
bestuursfunctie
overig
extra kantinedienst
incidenteel onderhoud materiaal en/of accommodatie
werkgroep kamp
andere interesse/ervaring __________________________________________________________

naam: ____________________________

moeder/vader van ________________________________

e-mailadres __________________________________________________________________________
telefoonnummer(s) ___________________________________________________________________
Formulier inleveren bij de secretaris via de interne brievenbus in de kantine of via Oliveo Handbal
postbus 184 2640 AD Pijnacker.
Pasfoto kunt u - als de aanmelding verwerkt is - zelf opladen via de app van het NHV.
Voor vragen: secretaris@oliveohandbal.nl
Het verwerken van de aanmelding kan twee weken in beslag nemen.
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Dit blad niet inleveren/bewaren voor de eigen administratie:
aangemeld per ..... - …. - ……..
NHV-relatiecode .…….............

Voorwaarden voor het lidmaatschap:
Contributie:
De contributie wordt geïnd per automatische incasso. Er wordt geïnd in vier termijnen.
De afgegeven incassomachtiging vervalt als het lidmaatschap op tijd schriftelijk is beëindigd.
Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u binnen 30 dagen na betaling uw bank
opdracht geven het bedrag terug te laten boeken. Hieraan zijn wel consequenties verbonden.
U bent het hele seizoen contributie verschuldigd.
Bij een langdurige blessure kunt u gebruik maken van het restitutiereglement.
De hoogte van de contributie, het huishoudelijk reglement, het restitutiereglement en nog
veel meer informatie over de vereniging staan op onze website.
N.B. Geef medische of sociale aandachtspunten door aan het betreffende kader; vanwege de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) administreren we deze niet centraal.
Tenue:
De wedstrijdkleding (shirt + broekje) wordt ter beschikking gesteld door Oliveo Handbal; de
huur van de kleding zit in de contributie inbegrepen.
Voor het gebruik van deze kleding wordt éénmalig een extra bedrag van € 25,00 geïncasseerd.
Bij niet inleveren van het complete tenue aan het eind van het seizoen of bij aanzienlijke schade die niet veroorzaakt is door normaal gebruik, zal een nader te bepalen bedrag in rekening
worden gebracht. Oliveosokken kunt u kopen aan de bar.
Handbal is een teamsport
Handbal is een teamsport en daaraan zitten verplichtingen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de training en bij de wedstrijden. Coach en trainers dienen altijd op tijd
geïnformeerd te worden in geval van afwezigheid.
Oliveo Handbal heeft een aantal concrete afspraken waar het gaat over het verrichten van
werkzaamheden voor de vereniging. Ook in dit opzicht gaan wij ervanuit dat wij als ´team´ met
elkaar omgaan.
Vervoer jeugdteams
Voor het vervoer van de jeugdteams bij uitwedstrijden wordt medewerking gevraagd van de
ouders. U roostert zich per toerbeurt in via de teamapp. Uiteraard is het toegestaan onderling
te ruilen als het rijden u een keer niet uitkomt. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het
vervoer en het eventueel regelen van vervanging.
De coach kan u helpen aan de e-mailadressen en/of telefoonnummers van de andere
teamleden. Houdt u rekening met de regels omtrent de AVG.
Voor uw hulp bij het vervoer heeft u recht op een bescheiden kilometervergoeding. Deze
vergoeding wordt u achteraf jaarlijks door de penningmeester aangeboden, indien deze boven
de € 10,00 komt per seizoen. De coach is verantwoordelijk voor de juiste administratie via de
rijdersbriefjes.
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Uw e-mailadres wordt doorgegeven aan de trainer, mentor en/of coach, zodat deze u kan
informeren over trainingen en wedstrijden. U ontvangt ook de Nieuwsbrief per e-mail. U kunt
zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief via de website.
Verzekeringen!
De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen opgelopen tijdens trainingen, wedstrijden,
vervoer van en naar trainingen en wedstrijden; deelneming is geheel voor eigen risico.
Ouders/rijders, denk aan de inzittendenverzekering, omdat u ook kinderen van een ander
meeneemt!
Kantinediensten:
Voor de leden en het publiek openen we op zaterdagen en zondagen de kantine. Dit kan alleen met de hulp van ouders. Ouders van jeugdleden worden daarom enkele keren per jaar
ingeroosterd voor kantinedienst. Wanneer we met z’n allen de handen uit de mouwen steken,
blijft het aantal keer dat ieder aan de beurt is beperkt.
De oudste B-jeugd helpt bij toerbeurt mee met ouders. A-jeugd wordt zelf ingedeeld voor de
kantinedienst. Daarbij dient altijd één ouder als verantwoordelijke van het team aanwezig te
zijn. Oliveo Handbal hanteert de wettelijke regels omtrent het alcoholbeleid. Ouders en
volwassen leden wordt gevraagd de IVA-cursus digitaal te doen.
Uitzonderingen:
Wanneer u door omstandigheden structureel niet in de gelegenheid bent om kantinedienst te
draaien, kunt u zich wenden tot het bestuur.
Geeft u a.u.b. aan waarom u gebruik wenst te maken van de uitzonderingsregel. Graag overleggen wij met u welke mogelijkheden u wel heeft om iets voor onze vereniging te betekenen.
Website
Informatie over wedstrijden en andere nuttige zaken vindt u op onze website. Voor het goed
functioneren van de club is deze site van groot belang. Wij houden rekening met de
gebruikelijke privacyregels. Als u echter van mening bent dat er ten onrechte persoonlijke
informatie op vermeld wordt dan verzoeken wij u ons dat te melden.
Afmelden: Het lidmaatschap van Oliveo Handbal loopt tot 1 juli en wordt telkens stilzwijgend
met een jaar verlengd.
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 april via het afmeldingsformulier. Dit formulier
kunt u downloaden via de website: www.oliveohandbal.nl
De interne brievenbus vindt u in de kantine bij de deur aan de veldkant onder de AED.
Vragen voor het bestuur kunt u stellen via secretaris@oliveohandbal.nl
Tot ziens langs het veld,
Bestuur Oliveo Handbal
Oliveo Handbal
Postbus 184
2640 AD Pijnacker
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mfa Het Nest
Zilverreigerdreef 111
2643 MC Pijnacker

