
 

 

  

 

 

Handbalvereniging Foreholte 
 

 
Secretariaat 
Rossinipad 7 
2215 JX Voorhout 
 
email: foreholte@handbal.nl 
 
bank: Rabobank Voorhout 
rekeningnr: NL46 RABO 03 66 04 90 97 
 

AANMELDINGSFORMULIER 

 

  spelend lid * 
 trainingslid  
 
*  Wanneer de aanmelding als spelend lid binnen de Technische Commissie is besproken, wordt er een team toegewezen.  

 

Naam:  

Voorletters:  

Roepnaam:  

Adres:  

Postcode: NL- Woonplaats:  

Telefoon:  Telefoon ouders/verzorgers**  

Mobiel: 06- Mobiel ouders/verzorgers** 06- 

E-mailadres:  E-mailadres ouders/verzorgers**  

Geboortedatum en -plaats:    
Ben je al eerder lid geweest 
Van een handbalvereniging? ja/nee Zo ja, van welke vereniging:  

Ben je bereid om vrijwilligers-
werk binnen de vereniging te 
verrichten? 

ja/nee   

 
Handtekening lid: 
 
 

  
Handtekening ouder/ verzorger/ 
voogd**: 
 
** invullen/ondertekenen indien lid jonger is dan 
18 jaar. 

 

 

 
Dit formulier, voorzien van 1 recente pasfoto,  
graag inleveren bij of sturen aan:   
 

 
Clara Kolster (tel: 06-44812759) 
Schoutenlaan 40 
2215 ME Voorhout  
 

Contributie 
Bedrag in euro’s Leeftijd op 31-12-2016 

31 t/m 6 jaar   
  
Categorie indeling 
Elk lid speelt in een bepaalde categorie.  
 
De leeftijd op 31 december van het  
seizoen is bepalend voor de categorie 
waarin het lid speelt.  
 
De categorieën zijn vastgesteld door het 
Nederlands Handbal Verbond. 

123 7-8 jaar 
128 9-10 jaar 
143 11-12 jaar 
159 13-14 jaar 
169 15-16 jaar 
184 17-18 jaar 
230 Senior 
255 Dames Selectie 
130 Recreanten 
 100 Trainingslid 

 
Wijze van betalen 
De contributie wordt bij aanvang van het seizoen per factuur in rekening gebracht. Deze 
factuur dient u binnen 14 dagen te betalen.  Indien er minimaal drie gezinsleden lid zijn 
van de vereniging bestaat de mogelijkheid om de verschuldigde contributie in 8 
maandelijkse termijnen te laten incasseren. Hiervoor verstrekt u een machtiging tot 
automatische incasso aan de penningmeester van HV Foreholte. 

 
Zorgverzekering 
Er zijn zorgverzekeringen, zoals Zorg en Zekerheid, die een vergoeding betalen voor het 
lidmaatschap van kinderen bij een sportverenigingen. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van 
uw zorgverzekering. 
 
Sport & Cultuurkorting 
Deze korting is voor inwoners uit Teylingen die aan sport (willen) deelnemen bij een vereniging. 
De korting is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, volwassenen en ouderen en is afhankelijk van de 
hoogte van uw inkomen. Voor aanvraag van de korting neemt u contact op met penningmeester 
Rob van Iterson (rviterson@zonnet.nl of 06-53650327). 
 
Opzegging lidmaatschap 
Het handbalverenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzegging kan uitsluitend 
schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie van de vereniging en alleen vóór 1 mei. 
Bij tussentijdse opzeggingen vóór 31 december van het handbalseizoen dient 50% van de 
verschuldigde contributie te worden betaald. Bij tussentijdse opzeggingen na 1 januari van het 
handbalseizoen, maar vóór 1 mei, dient de verschuldigde contributie volledig te worden betaald. 
Een opzegging is definitief zodra deze door de ledenadministratie is bevestigd. 

 

 
 

pasfoto 
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