
                                                                                                                                                       
 

 

 

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap HV Stormvogels, Machtiging en AVG  

  

Voor het inschrijven van een nieuw verenigingslid hebben wij een aantal gegevens van u nodig: 

1. Gegevens ten bate van de ledenadministratie 

2. Machtigingsformulier ten bate van de ledenadministratie 

3. AVG- mededeling 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om beide formulieren volledig in te vullen t.b.v. onze administratie. 

Let op:  

Het lidmaatschap bij HV Stormvogels wordt aangegaan voor minimaal 1 competitiejaar, welke loopt 

van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan 

uitsluitend per e-mail naar ledenadministratie@hvstormvogels.nl en dient vóór 31 maart van het 

lopende competitiejaar te geschieden. Per 30 juni eindigt de contributieverplichting en het 

competitiejaar. Ook een tussentijdse afmelding wordt gezien als opzegging vóór de eerstvolgende 31 

maart. Het lidmaatschap en de contributieverplichting eindigen ook dan per 30 juni.  

Voor de Zomercompetitie geldt dat de opzegging gedaan moet worden vóór 31 december. 

Bij Stormvogels kennen we twee soorten lidmaatschap: 
 
1. Zaal competitie met daarnaast de zomercompetitie (beach) 
 

Kwartaal Contributie Zaal    Bondscontributie Zaal per (1 x per jaar) 

0 t/m 6 jaar     € 26,00    0 t/m 6 jaar € 16,00 

7 t/m 10 jaar   € 43,00    7 t/m 10 jaar € 28,00 

11 t/m 14 jaar   € 47,00    11 t/m 14 jaar € 34,00 

15 t/m 18 jaar   € 54,00    15 t/m 18 jaar € 38,00 

Vanaf 19 jaar € 68,00    vanaf 19 jaar € 48,00 

Recreanten   € 48,00    Recreanten € 48,00 

 

Kledingfonds jeugd € 18,00 

Kledingfonds senioren € 24,00 

 

2. Zomercompetitie (Beach) deze loopt van april tot en met september 

Contributie Beach per 01-01-2020 

Alle leeftijden 2 x € 36,00  (=inclusief kledingfonds en bondscontributie) 

Contributie inning vindt plaats in de maanden april en juli 
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Het inschrijfformulier en het machtigingsformulier  kunt u e-mailen naar, of inleveren bij: 

Mascha Joossink – Spoelsterstraat 68 – ledenadministratie@hvstormvogels.nl  

Inschrijfformulier: 

Aanmelding voor  : Zaalcompetitie (incl. beach)   /   Zomercompetitie 
(doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Achternaam  : ……………………………………………………………    

Voornaam  : ……………………………………………………………        

Straat + huisnummer : ……………………………………………………………  

Postcode en plaats : …………………………………………………………… 

Geboortedatum  : ……………………………………………………………  

Telefoonnummer  : ……………………………………………………………  

Emailadres (evt.) : …………………………………………………………… 

Bij dit opgave formulier dient u een recente (pas)foto in te leveren met vermelding van naam en 

geboortedatum. Een scherpe en frontale foto kan gestuurd worden via WhatsApp 06-24905632 of 

per mail naar ledenadministratie@hvstormvogels.nl. Zonder foto wordt de aanmelding niet 

verwerkt. 

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

 

Machtigingsformulier: 

Dit is het machtigingsformulier voor het automatisch afschrijven van de contributie 

Ondergetekende :……………………………………………………………..  

Adres   :.…………………………………………………………….. 

Postcode  :…………………………………………………………….. 

Woonplaats  :…………………………………………………………….. 

 

om de kwartaal/zomercontributie, het kledingfonds en bondscontributie af te schrijven van zijn/haar 

bankrekening voor: 

Voor- en Achternaam :…………………………………………………………………………. 

Geboortedatum :………………………………………………………………………… 

Van IBAN Rekening :………………………………………………………………………… 

 

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

 

Het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en de pasfoto kunt u mailen naar, of inleveren bij: 

Mascha Joossink – Spoelsterstraat 68 – ledenadministratie@hvstormvogels.nl  
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Publicatie foto’s en video’s in kader van AVG  

In het kader van de nieuwe wet AVG willen we jullie er op wijzen dat in de sporthal soms foto’s en 

videofilmopnames van wedstrijden en teams gemaakt worden.  

Wij, handbalvereniging Stormvogels, willen graag teamfoto’s en of video’s laten zien op onze 

website, sociaalmedia en wanneer daar aanleiding toe is (kampioenschappen etc.) ook in 

persberichten. Opnames kunnen worden gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en of andere 

team/verenigingsactiviteiten. Ook u en / of uw kind / kinderen kan / kunnen op deze foto’s (en soms 

n video’s) te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor speelsters 

/ spelers schade kunnen ondervinden. Bij een teamfoto zal in het geheel en niet verwijzend naar een 

persoon de naam worden genoemd. Toch vinden we het belangrijk om u te informeren. Het is goed 

mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u / uw kind verschijnen.  

Bij bezwaar tegen het maken van foto`s en video`s van u of van u kind / kinderen kan dat via het 

bestuur kenbaar gemaakt worden via e-mail aan: i.wijlens@ziggo.nl. 
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