
 
Inschrijfformulier Handbalvereniging Excelsior ’53  
 
Voor het aanmelden als lid bij de handbalvereniging 

Excelsior ’53 dienen de onderstaande gegevens naar waarheid te worden ingevuld. 
 
NAAM : 
 
GEBOORTEDATUM:                                          MAN/VROUW: 
 
ADRES :  
 
POSTCODE :                                                       WOONPLAATS: 
 
TELEFOONNUMMER :                                       E-MAIL ADRES: 
 
0 F-jeugd 6- 7 jaar       € 110,- *  
0 E-jeugd 8-9 jaar       € 115,- *                              
0 D-jeugd 10-11 jaar  € 125,- *                               
0 C-jeugd 12-13 jaar  € 130,- * 
0 B-jeugd  14-15 jaar  € 140,- *                              
0 A-jeugd 16-17 jaar   € 145,- * 
0 Recreanten              € 160,- 
0  Senioren tot 21 jaar € 165,- 
0 Senioren 21 +           € 180,- 
 
*(Het is mogelijke dat er een afwijking in contributie zit van 5 euro. De bond beoordeeld per 1 
juli op basis van leeftijd de contributie. Dus spelend in E en contributie F, of andersom) 
 
SEPA Incasso machtiging van contributie: 
IBAN REKENINGNUMMER: 
 
T.N.V: 
 
Ondergetekende machtigt handbalvereniging Excelsior ’53 , Incassant ID: 
NL70ZZZ406244560000, om een maal per jaar, bij aanvang seizoen het verschuldigde van 
het bovengenoemde rekeningnummer af te schrijven.  
Voor leden die op de tekendatum jonger zijn dan 18 jaar, dient een ouder of verzorger voor 
akkoord te tekenen. 
 
Als u niet akkoord gaat met een boeking op grond van deze machtiging heeft u binnen 8 

weken het recht de boeking ongedaan te maken. 

Wat betreft het lidmaatschap zijn volgende punten van belang: 

* Bij inschrijving dient u / uw kind minimaal 1 jaar lid te blijven van onze vereniging omdat HV 

Excelsior bondsafdrachten en zaalhuur over een jaar in de contributie verrekend heeft. Dit 

geld voor aanvang van ieder seizoen, beginnende 1 juni van ieder jaar. Afmelden 

Lidmaatschap moet voor 1 april van elk jaar. Bij tussentijdse verbreking van het 

lidmaatschap verplicht u zicht het betalen van de nog openstaande contributie. 

* Handbalkleding dient door u zelf te worden aangeschaft. Clubkleding is te bestellen bij 

Duijn Teamsport of via de Webwinkel via onze Website. U kunt contact opnemen met de 

coach of trainer om te weten welke wedstrijdkleding u dient aan te schaffen. 



* Indien dit Formulier niet is voorzien van een handtekening kunnen wij de inschrijving niet 

accepteren. Voor leden beneden de 18 jaar moet dit een handtekening zijn van een van de 

ouders of verzorger/ster. 

* HV Excelsior ’53 is een actieve vereniging en wij maken steeds meer gebruik van social 

media zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Ook worden op onze website 

wedstrijdverslagen en foto’s geplaatst om te laten zien hoe leuk handbal is. Door het 

ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u toestemming voor het publiceren van foto’s op 

de website, op social media en in de Sportlink App van de handbalbond. Heeft u er bezwaar 

tegen dat er toch een foto van uzelf/ uw zoon / uw dochter geplaatst word dan kunt u dit laten 

weten aan ons secretariaat. 

* HV Excelsior ’53 organiseert elk jaar een aantal clubactiviteiten en acties die noodzakelijk 

zijn voor een gezonde financiële club. Onder andere word elk jaar een verkoopactie van 

Speculaaspoppen georganiseerd waarbij verwacht word dat elk lid minimaal 10 poppen 

verkoopt in zijn of haar omgeving. 

 
 
NAAM : (OUDER/VERZORGER , leden onder 18) 
 
HANDTEKENING:  
 
PLAATS: 
 
DATUM: 
 
Dit inschrijfformulier dient, inclusief een recente kleuren-pasfoto, na correct te zijn 
ingevuld, ingeleverd te worden bij de ledenadministratie, Hermien Visser, Notarisappel 13, 
1619 KC Andijk, telefoon 0228 597502  


