
 

Ledensecretariaat: 
Mevr. P Jongejan / W.Kroon 
Doelmanstraat 16 
1951 GC Velsen-Noord 
Tel: Patricia 06-21820383 
Tel: Wendy 06-25330164 
E-mail:ledenadministratie@hcv90.nl 

 
Inschrijfformulier 

   Handbalvereniging HCV’90 
Velsen - Noord 

 

 
In te vullen door ledensecretariaat HCV’90 

 

 

Registratienummer:  _________________-_________ Team: ___________ 

 

 

Pasfoto 

toevoegen 

 
0 Ik wil spelend lid worden en betaal de daarvoor geldende contributie (zie website) 

0 Ik wil alleen trainend lid worden en betaal de daarvoor geldende contributie (zie website) 

 

Achternaam en voorletters: ______________________________________________ 

Roepnaam: __________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________Man / Vrouw 

Straat: _______________________________________________________________ 

Postcode: __________________ Woonplaats: _______________________________ 

Telefoonnummer: ______________________________________________________ 

E-mail adres: ______________________________________________________________________ 

Bijzonderheden van het kind: __________________________________________________________ 
(indien van toepassing en van belang voor ons) 

Ben je al eerder lid geweest van een handbalvereniging?      Ja / Nee* 
Indien je lidmaatschap korter dan 2 jaar geleden is beëindigd, dan moet door  HCV’90 een verzoek tot overschrijving  worden ingediend. 

Zo ja, bij welke vereniging? ______________________________________________________ 

Is bij deze vereniging aan alle financiële verplichtingen voldaan    Ja / Nee* 
*doorhalen wat niet van toepassing is 

Voor ouders/verzorgers van jeugdleden: 

 

Vrijwilligers: “Een vereniging ben je met elkaar “ 
Voor elk lid (of voor ouders van jeugdleden) wordt verwacht om in ieder geval drie keer per jaar een vrijwilligersdienst te draaien. 
Hieronder kun je aangeven welke activiteit je voorkeur geniet, dan proberen we daar bij de indeling zo veel mogelijk rekening mee 
te houden. Let op: dit biedt geen garantie. Ben je ingedeeld dan wordt er op je gerekend, ruilen mag maar dit moet je zelf regelen. 
 
Ik geef mijn voorkeur aan:   Op voorkeursdag: 

▢ helpen bij activiteiten   ▢ maandagavond ▢ vrijdagavond 

▢ kantinedienst    ▢ dinsdagavond  ▢ zaterdag 

▢ scheidsrechteren   ▢ woensdagavond  ▢ zondag 

▢ geen voorkeur    ▢ donderdagavond ▢ geen voorkeur avond of dag 

▢ jeugdcommissie 

  
Naast deze taken zijn er nog een aantal andere taken binnen de vereniging waar we ook nog vrijwilligers voor  zoeken. Mocht je 
ergens interesse voor hebben laat het weten. 

 
Ondergetekende gaat akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragsregels van HCV’90. (op te vragen bij het 
secretariaat) 
 

Datum    Handtekening speler/speelster  Handtekening ouder/verzorger  
(indien nieuw lid jonger is dan 18 jaar) 

 
 
___________   __________________________  ___________________________ 

Wij maken u erop attent dat het vervoer van en naar uitwedstrijden onder de verantwoordelijkheid van de ouders valt. 
Dit betekent dat de ouders bij toerbeurt rijden. Ervan uitgaande dat er per seizoen 15 keer een uitwedstrijd gespeeld 
wordt, zijn de ouders ongeveer 5 keer per seizoen aan de beurt om te rijden. (vaker meegaan om te supporteren, mag 
natuurlijk altijd.) 


