
  

 
 

 
 

Aan alle nieuwe leden van Handbalvereniging SVM 

 
 
WELKOM, als lid van Handbalvereniging SVM. 
 
 
Ter kennismaking volgen onderstaand een aantal gegevens over onze vereniging: 
 

  Aantal leden: ± 90  
 

  Leeftijdsindeling en hoogte contributie: 
 

 
Team 

 
Leeftijd 

 
Contributie in Euro 

 
F-Jeugd 

 
6-7-8 jaar 

 
€ 11.00     per maand 

 
E-jeugd 

 
9-10 jaar 

 
€ 12.00     per maand 

 
D-jeugd 

 
11-12 jaar 

 
€ 13.00     per maand 

 
C-jeugd 

 
13-14 jaar 

 
€ 14.00     per maand 

 
B-jeugd 

 
15-16 jaar 

 
€ 15.00     per maand 

 
A-jeugd 

 
17-18 jaar 

 
€ 16,50     per maand 

Senioren 19 jaar en ouder € 21.50     per maand 

Recreanten  € 15.00     per maand 

 
Peildatum voor de teamindeling is 31 december van het lopende 
verbondsjaar.     

 

 
Bij inschrijving dienen de volgende formaliteiten vervuld te worden: 
 

 Aanmeldingsformulier invullen, ondertekenen en met recente pasfoto inleveren bij 
de ledenadministratie.  (Bij voorkeur digitale pasfoto aanleveren via loek@hvsvm.nl)   
 

  De contributie wordt uitsluitend automatisch geïncasseerd, dit wordt tezamen met 
de overige lidmaatschapsvoorwaarden van de vereniging aanvaard bij het ondertekenen 
van het aanmeldingsformulier. 

  

 De contributie is leeftijdsgebonden, vanaf het moment dat men een van de hierboven 
aangegeven leeftijden heeft bereikt wordt de contributie die van toepassing is op de 
leeftijdscategorie ingehouden,  ongeacht het team waarin men speelt. 
  

 Administratiekosten (éénmalig)   €4.54 worden bij eerste contributie-incasso 
afgeschreven 
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AANMELDINGSFORMULIER  
HANDBALVERENIGING SVM 

in te leveren bij: 
Ledenadministratie HV SVM, 

Burg. Donnerstraat 48 
6151 EN Munstergeleen 

loek@hvsvm.nl 

 
 
 
 
 
 

 
Naam:………………………………………………………………………….. 
 
Voornaam: ........................................................................………… 
 
Adres:.............................................................................…………… 
 
Pc en Woonplaats:......................................................................... 
 
Telefoon:.......................................................................……………. 
 
Geboortedatum:...........................  Geslacht: m / v * 
 
E-mail adres:…………………………… 
 
Was u reeds eerder lid van een handbalvereniging: ja / nee* 
 
zo ja, welke?:....................................................................………… 
 
Wanneer speelde u de laatste officiële wedstrijd?: ..................... 
 
Ondergetekende verklaard hiermee op de hoogte te zijn van de  
lidmaatschapsvoorwaarden van Handbalvereniging SVM en 
machtigt Handbalvereniging SVM bij deze om de contributie 
maandelijks te incasseren van : 
 
- IBAN bank(giro) rekening-nr:……………………………………. 
 
-        ten name van:………………………………………………………... 
 
Dit  formulier is naar waarheid ingevuld: 
 
................................................., d.d............................................... 
(woonplaats) 
 
 
............................................................................. 
(handtekening) 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
OPMERKINGEN: 
1. Voor leden beneden 18 jaar, dienen ouders of voogd mede te ondertekenen. 
2. Lees eerst de bijgevoegde lidmaatschapsvoorwaarden en mededelingen goed door. 
 

DEZE KOLOM NIET INVULLEN DEZE KOLOM NIET INVULLEN 
Foto's ingeleverd:  j / n Inschrijving NHV d.d. : 

Overschrijving d.d.: Registratienummer: 



      
Ledenadministratie HV SVM,  Burg. Donnerstraat 48, 6151 EN  Munstergeleen, tel, 046-4526087 

 
LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN HANDBALVERENIGING SVM           
 
 
 

1) Verenigingsjaar 
1a. Het verenigingsjaar van Handbalvereniging SVM loopt jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni; 
 

2) Contributie 

2a. U wordt lid voor telkens een heel verenigingsjaar,  dit i.v.m. de inschrijving bij de bond.  
2b. Ons  handbalseizoen kent geen vakantiemaanden. 
2c. De contributie is leeftijdsgebonden, vanaf het moment dat men in een volgende 

leeftijdscategorie terecht komt wordt de contributie die van toepassing is op de 
leeftijdscategorie ingehouden, ongeacht het team waarin men speelt. 

2d Indien aangenomen kan worden dat men gedurende meer dan 2 maanden niet aan 
wedstrijden en trainingen kan deelnemen bestaat de mogelijkheid om contributie-
verlaging voor de betreffende periode aan te vragen.  In dergelijke gevallen verlagen 
wij met ingang van de eerstvolgende incasso de contributie. Voor senioren vanaf de A-
jeugd wordt de contributie dan verlaagd tot € 5 per maand , voor de jeugd tot € 3.50 . 
 

3) Opzeggen lidmaatschap 

3a. Het lidmaatschap kan zonder verdere financiële verplichtingen opgezegd worden in 
de maand juli van enig jaar !  
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap dient de bondsbijdrage  
voor het hele verenigingsjaar voldaan te zijn c.q. te worden. Dit in verband 
met o.a. de verbondscontributie/teamkosten/verzekering/etc. die door de vereniging 
per lid, per jaar, aan het NHV betaald moet worden (€40 jeugd, €60 vanaf A-jeugd). 

3b. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te allen tijde via de materiaalbeheerder te 
verlopen. Indien na 31 juli opgezegd wordt zal het lidmaatschap bij de bond 
automatisch met een vol verenigingsjaar verlengd worden. (wij moeten de 
bondsbijdragen  dan ook 1 jaar doorberekenen !). 

3c. Bij opzeggen van het lidmaatschap dienen eventuele door de vereniging beschikbaar 
gestelde kleding en andere materialen ingeleverd te worden bij de materiaalbeheerder. 

 

4) Boetes 
4a. Eventuele boetes die door het NHV worden opgelegd voor onrechtmatig gedrag voor, 

tijdens of na officiële wedstrijden dienen door de leden zelf betaald te worden. 
 

5) Overschrijving 

5a. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is (of wordt) voldaan zal geen medewerking 
worden verleend aan een overschrijving naar een andere vereniging. 


