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Welkom bij Handbalvereniging Margraten. 

 

Middels dit inschrijfformulier gaan wij jou inschrijven bij onze vereniging! Wij heten jou alvast van harte 

welkom! Wij hopen dat je veel plezier gaat beleven bij onze vereniging!  

 

Iedere vrijwilliger is hard nodig!  

Jij maakt het mogelijk dat wij een bloeiende vereniging kunnen zijn en dat onze leden met veel plezier de 

handbalsport kunnen beoefenen. Betrokkenheid en verbondenheid met onze leden vinden wij belangrijk! 

Een vereniging kan alleen bestaand door de inzet van vrijwilligers. In deze welkomst-brief willen wij jou 

informeren over wat jij mag verwachten van ons en wat wij verwachten van jou:  

• Alle ouders en/of verzorgers van leden onder de 18 jaar worden opgeleid om minimaal 3 à 4 keer per 

jaar oud papier op te halen. De Oud Papier Actie (OPA) is nog steeds een grote inkomstenbron voor 

onze vereniging. Via de OPA Coördinator zul je verdere communicatie ontvangen. 

• Alle leden vanaf 16 jaar worden opgeleid als verenigingsscheidsrechter om de wedstrijden van onze 

jeugdleden te fluiten. Dit zullen ca. 4 wedstrijden zijn per seizoen.  

 

Wil je meedenken en meebeslissen over allerlei zaken binnen onze vereniging, meld je dan aan bij één 

van onze bestuursleden. In de vereniging is er genoeg te doen! Bijvoorbeeld het organiseren van 

activiteiten, teams trainen/coachen, deelname in het bestuur of heb je andere ideeën laat het ons weten! 

Wij komen graag in gesprek met jou!  

 

Privacy 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 

ook foto’s en filmpjes van jou op Sociale Media plaatsen. Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens 

ten behoeve van:  

• Jou te benaderen voor niet handbal gerelateerde activiteiten zoals bijv. jeugdkamp, vrijwilligersavond, 

acties vanuit de vereniging georganiseerd, etc. 

• Jou te informeren via het nieuwsbulletin dat wekelijks door een vrijwilliger van de vereniging wordt 

gestuurd naar het opgegeven e-mailadres. 

• Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes op Sociale Media. 

• Het publiceren van de OPA lijst op de website. 

• Het opnemen van de teamfoto op de website en/of op Sociale Media. 

Veiligheid en privacy vinden wij erg belangrijk, bekijk onze privacyverklaring op onze website.  

 

Infobulletin 

Met betrekking tot onze huisregels en meer verwijzen wij jou naar het infobulletin op onze website. Lees 

dit bulletin goed door! Heb je vragen, stel ze aan je trainer of coach of mail naar info@hvmargraten.nl. 

 

Akkoordverklaring 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met: 

• Het infobulletin zoals vermeld op onze website.  

• Met onze privacy verklaring, vermeld in deze brief en op onze website. 

• De vermelde voorwaarden voor de geldende vrijwilligerstaken vermeld in deze brief  

 

Voor nu wensen wij jou heel veel handbalplezier, gezelligheid en sportiviteit!  

 

Met sportieve groet,  Bestuur HV Margraten  
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Naam :_______________________________________________________________ 

Voornaam :_______________________________________  Geslacht: _______________ 

Adres :_______________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats :_______________________________________________________________ 

Geboortedatum :_______________________________________________________________ 

Telefoonnummer/mobiel :_______________________________________________________________ 

E-mailadres :_______________________________________________________________ 

Ben je eerder lid geweest van een handbalvereniging:  

☐ nee  ☐ ja, bij ____________________________________ registratienummer: __________________ 

Ben je in het bezit van een spelregelbewijs ☐ ja  ☐ nee  

 

Dit formulier ondertekenen en met een (pas)foto inleveren bij : 

Ledenadministratie HV Margraten, Veldekestraat 16, 6269 EE Margraten of digitaal via 

gerdahandbal@kpnmail.nl 

Voor jeugdleden onder de 18 jaar dient een van de ouders en/of verzorgers mede te ondertekenen 

 

_________________________________________ _______________________________________ 

Plaats en datum      handtekening lid 

_________________________________________ _______________________________________ 

Plaats en datum      handtekening ouder/verzorger 

 

MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Handbalvereniging Margraten om van 

zijn/haar ondergenoemde (Post)bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributiebetaling. 

 

IBAN nummer  :_____________________________________ BIC-code: ______________ 

Naam en voorletters :_____________________________________________________________ 

Adres :_____________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats :_____________________________________________________________ 

Plaats en datum :_____________________________________________________________ 

Handtekening :_____________________________________________________________ 


