
INSCHRIJFFORMULIER HANDBALVERENIGING BLAUW WIT – 'S-HERTOGENBOSCH 

 

 

Voor meer informatie over de vereniging kijk op www.hvblauwwit.nl 

Inschrijfformulier HV Blauw Wit  06-10-2017 SK 

Ondergetekende wenst lid te worden van Handbalvereniging Blauw Wit m.i.v. 01- __________________ 
 
Achternaam ___________________________   
Vooma(a)m(en)  ___________________________   
Roepnaam  ___________________________   
Geboortedatum ___________________________ Geslacht: M/V*  
Adres  ___________________________   
Postcode ___________________________   
Telefoonnummer(s) ___________________________ Woonplaats ___________________________ 
E-mailadres ___________________________ Mobiel  ___________________________ 
 
Al eerder lid geweest van H. V. Blauw Wit? Ja / Nee* Zo ja, wanneer ___________________________ 
 
HV Blauw Wit is altijd op zoek naar vrijwilligers. Vooral zowel terugkerende activiteiten als trainer, coach, bestuurslid. Maar 
we kunnen ook altijd vrijwilligers gebruiken die incidenteel een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door het fluiten van een 
jeugdwedstrijd, het draaien van een bardienst bij de veldcompetitie of onderhoud van het clubhuis.  
 
Zouden wij u hiervoor mogen benaderen? Ja / Nee*  
Zo ja, wat zou u eventueel willen doen?              ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
* Doorhalen wat niet van toepassing is  

 
Bij aanmelding moet u inleveren:  

• Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier  

• Een recente pasfoto  

• Het inschrijfgeld à € 10,00 en 3 maanden contributie conform onderstaande tabel.  
 

Dit formulier inleveren bij trainer of coach Ledenadministratie of rechtstreeks bij de ledenadministratie:  
 

Buitenpepersdreef 86 
5231 HG ‘s-Hertogenbosch 

Telefoon: 073 - 8509128 
ledenadministratie@hvblauwwit.nl 

 
Vervolgens dient de betaling van de contributie te gebeuren in de eerste maand van het kwartaal op onderstaand 
bankrekeningnummer:  
 
Regiobank t.n.v. Handbalvereniging Blauw Wit, ’s-Hertogenbosch, rekeningnummer NL11 RBRB 0920 3941 32  
 
Contributie:        
Senioren (19 jaar en ouder) € 51,00 per kwartaal D-jeugd (11 en 12 jaar) € 33,00 per kwartaal 
A-jeugd (17 en 18 jaar) € 42,00 per kwartaal E-jeugd (9 en 10 jaar) € 30,00 per kwartaal 
B-jeugd (15 en 16 jaar) € 39,00 per kwartaal F-jeugd (7 en 8 jaar) € 27,00 per kwartaal 
C-jeugd (13 en 14 jaar) € 36,00 per kwartaal Kabouters (6 jaar en jonger) € 27,00 per kwartaal 
 
Voor meer informatie over de contributie of betalingen, mail naar penningmeester@hvblauwwit.nl.  

 
Na ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het volgende:  

• Het is het lid bekend dat het lidmaatschap kan worden opgezegd door middel van een schriftelijk bericht aan de 
ledenadministratie en wel uiterlijk op 15 mei.  

• Hem/Haar is tevens bekend dat contributie altijd tot het einde van het contributiejaar (30 juni) verschuldigd is. 

• Het lid dient zelf zorg te dragen voor materialen, zoals een bal, schoeisel en kleding, tenzij anders aangegeven.  
 
Plaats: __________________________ Datum: __________________________ 
    
Handtekening lid:  Handtekening ouder/voogd 

(indien het lid minderjarig is): 
 

 __________________________  __________________________ 
 

 

Pasfoto 


