AANMELDINGSFORMULIER

s.v.p bijvoegen: 1 recente pasfoto (of per e-mail in jpg formaat)

Roepnaam :……………………………….………………………………………….
Achternaam :………………………………………….……………………………….
Adres :…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Postcode/Woonplaats :……………………………………………………………….……………………………………………………….
Telefoonnummer :…………………………………………………………………………..
E mail adres :…………………………………………………………………………..
Geboortedatum :……………………………………………….………………………….
wordt per………….. …………………………lid van Handbalvereniging Maedilon VZV.
Ik verbind mij hiermee reglementair aan H.V. Maedilon VZV.
Het seizoen/ contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni daarop volgend.
Ben je de laatste 12 maanden actief (spelend) lid geweest van een handbalvereniging?

ja / nee

Een speelgerechtigd lid dat voor een andere vereniging speelgerechtigd wil zijn, dient daarvoor overschrijving te verkrijgen.
Geen overschrijving is vereist indien een lid van een vereniging de 12 voorafgaande maanden niet heeft deelgenomen aan een
competitie- of bekerwedstrijd voor die vereniging.

Zo ja, welke:…………………………………………………………………………………………..
Heb je daar aan uw financiële verplichtingen voldaan?
ja / nee / n.v.t.
Je dient overschrijving aan te vragen middels een overschrijvingsformulier, zie www.nhv.nl.
Beoefen je nog andere sporten?
ja / nee
zo ja, welke:…………………………………………………………………………….……………..
Kantine- en zaaldiensten:
Elk lid vanaf de B-leeftijd (16 jaar) wordt zo nu en dan ingezet om de kantine draaiende te houden en de
thuiswedstrijden van zaaldienst te voorzien. Voor de jeugdteam E t/m C wordt voor zaaldiensten een beroep
gedaan op ouders.
Uitwedstrijden:
Voor vervoer naar uitwedstrijden worden ouders geacht bij toerbeurt te rijden.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, voor 1 april, bij het secretariaat. Tussentijdse
opzegging dient ook schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat.
De contributie moet in dit geval voor de resterende tijd ( t/m 30 juni) worden voldaan.
Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch ieder jaar verlengd.
Het bestuur streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden. Daarom dienen de leden zich volledig in te
zetten bij de verschillende acties, die gehouden worden.
Ook willen we graag weten of jij, leden, partners of ouders, zich op willen geven voor verschillende
werkzaamheden, zoals, ondersteuning van het bestuur, geven van training, coachen, onderhoud zoals timmeren,
schilderen etc. Dit kun je op de bijlage aangeven.
Deze informatie is alleen voor eigen gebruik van Maedilon VZV.
Datum: ………………………………………….
Handtekening ouder of lid ______________________________
Voor personen onder de 18 jaar dient een van de ouders mede te ondertekenen.
Inleveradres: Past. v.d Burglaan 23 1735 HN, ’t Veld of e-mail wsvzvhandbal@hotmail.com

Bijlage 1:
Activiteiten bij Maedilon VZV
✓ -Het fluiten van wedstrijden (indien nodig/gewenst voorafgegaan door een cursus JHS
jeugdhandbalscheidsrechter) - Het draaien van kantinediensten (volgens rooster).
✓ - Het draaien van zaaldienst (volgens rooster). Ondersteuning van het bestuur:
✓ - Onderhouden van contacten met de sponsors, zoeken van sponsors, - verzorgen van de P.R. advies op het juridische vlak.
Handbal technisch:
✓ -coaching van een team.
Acties:
✓ helpen met werving van leden, open dagen, organisatie van spelmiddagen.
✓ Acties om de contributie zo laag mogelijk te houden.
Naam: ......................................................................................................
Adres: ......................................................................................................
Tel.nr: ………………………………………… geeft/ geven hierbij aan te willen helpen met:
......................................................................................................................
Naam: ......................................................................................................
Vader / moeder van:……………………………………………………………
Adres: .......................................................................................................
Tel.nr: ........................................................... geeft/ geven hierbij aan te willen helpen met:
1. .............................................................................................
2. ……….………………………………………………………………………………..

Bij als deze activiteiten maken wij als vereniging foto’s en filmopnames die wij plaatsen op onze
website(http://www.maedilonvzv.nl) of onze facebook pagina (Maedilon VZV).
Wij vragen u dan ook om op deze bijlage te vermelden of toestemming geeft voor het plaatsen van
foto’s en filmopnames waar u of uw kind op staat.
Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s ect. Op:
1. Website
2. Sociale media enz. Facebook
3. Folder/Kalender/Gids

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Hallo, lid of aanwinst van handbal vereniging Maedilon/VZV,
Via deze weg willen wij jou hartelijk welkom heten bij onze fantastische club. Wij hopen dat je bij
Maedilon/VZV met plezier leert handballen en/of jezelf verder kunt ontwikkelen. Bij Maedilon/VZV
proberen wij alles zo goed mogelijk te organiseren voor iedereen. Er komt ontzettend veel bij kijken
om onze club goed te organiseren en hier zijn uiteraard ook kosten aan verbonden. Door middel van
vrijwilligerswerk, organiseren van acties, actief zoeken naar sponsors en diverse diensten op toerbeurt
door leden te laten uitvoeren, proberen wij de contributie zo laag mogelijk te houden.
Wat biedt handbalvereniging Maedilon/VZV voor hun leden.
• Een wedstijdtenue bestaande uit een shirt en meestal ook het broekje.
• Een trainerscollectief met diverse gediplomeerde trainers
• Coach/Begeleider
• Trainingsfaciliteiten, zowel binnen als buiten, op ons eigen complex
• Een vertrouwenspersoon
• Leuke/sportieve activiteiten
• Medische begeleiding
• Een hoofdbestuur
• Technische commissie
• Een jeugdbestuur
• Een technische commissie
• Een activiteitencommissie
• Een sponsorcommissie
• Jeugdkamp
• Deelname aan (internationale) toernooien
• Beach handbal (recreatief en competitie)
Om een mooie club als Maedilon/VZV goed draaiende te houden vragen wij van jou of van je
ouders/verzorgers om ons bij diverse diensten te ondersteunen. Aan de volgende diensten kan je dan
denken:
• Kantinedienst
• Zaaldienst
• Jeugd wedstrijden fluiten
• Inzet bij diverse acties
• Hand en span diensten bij activiteiten en wedstrijden
De kantinediensten en zaaldiensten worden ruim van te voren ingedeeld door een commissie. Deze
diensten worden bekend gemaakt op de website en via je eigen e-mail adres. Naast de contributie
betaalt elk lid € 50,00 borg. Deze borg zal ingehouden worden in het geval dat je niet aanwezig bent bij
een kantine- of zaaldienst. We zijn helaas genoodzaakt dit te hanteren omdat we als
handbalvereniging gebruiker zijn van de kantine en zaal. Als vereniging krijgen wij een boete indien we
niet aan de verbonden verplichtingen voldoen. Draai je gewoon je diensten dan blijft de borg staan
zolang je speelt, bij inhouding van de borg zal dit bedrag toegevoegd worden aan de contributie van
het opvolgend seizoen.

Vele handen maken licht werk
Houd je teamgenoten op de hoogte van de diensten. Ondersteun en help elkaar waar nodig is,
je weet nooit wanneer je zelf een keer noodgedwongen moet ruilen van dienst. Je ouders of
verzorgers kunnen je natuurlijk helpen indien dat nodig is in het geval dat je niet kunt en
moeite hebt om iemand te vinden die met je kan ruilen. Ook je ouders kunnen van
meerwaarde zijn voor onze club en mogen diensten draaien of bij activiteiten ondersteunen.
Laat dit dan weten aan het desbetreffende bestuur. Wil je jeugdwedstijden fluiten dan word
je niet ingedeeld voor kantine- of zaaldiensten.
Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid binnen je team en vereniging samen gedragen
wordt. Het draaien van de dienst zijn in het belang van onze club, en dragen bij aan een
optimale prestatie en plezier om te spelen.
Maedilon/VZV wil voor iedereen een veilig en goed klimaat bieden. Dat betekent dat wij
iedereen respecteren zoals hij of zij is en dat verwachten wij ook van onze leden.
Pesten, intimidatie en discriminatie wordt daarom ten strengste afgekeurd. Pesten kan
verbaal, maar ook via sociale media. Wij proberen dit in de gaten te houden maar hebben
kunnen natuurlijk niet overal zijn en alles zien en horen. Hiervoor hebben we als vereniging
een vertrouwens persoon in het leven geroepen.
Wil jij of je ouders/verzorger je aanmelden voor een commissie, bestuur of hand en span
diensten als vrijwilliger: Mail dan naar: rvdevries@gmail.com o.v.v. je naam, mobiele nummer
en je voorkeur.
Het is natuurlijk ook mogelijk om vooraf eerst informatie in te winnen of eventueel een keer
een vergadering van het desbetreffende bestuur of commissie bij te wonen zodat je/u een
goed beeld krijgt van wat er achter de schermen allemaal plaats vindt.
Mocht je/u vragen, ideeën, opmerkingen hebben dan kunt je/u ook naar het bovenstaande
email adres mailen of bellen met 06-55703906 Bij voorbaat dank!
Wij wensen je een gezellig en goed seizoen.

Namens het bestuur van Maedilon/VZV handbal

