
 Inschrijfformulier geldig per 1 januari 2018 

Inschrijfformulier handbalvereniging Indus ‘67 
 
Naam & voorletters :    

Roepnaam :   

Geboortedatum :   

Adres :   

Postcode & plaats :   

Telefoonnummer :   

Mobielnummer : _____________________________________________________________ 

E-mail adres : _____________________________________________________________ 

Kledingmaat shirt : _____________________________________________________________ 

Ondergetekende verklaart: 
- Bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
- Dat er geen medische bezwaren zijn met betrekking tot het uitoefenen van de handbalsport. 
- Niet geroyeerd te zijn bij een andere vereniging. 
- De afgelopen 2 jaar geen lid te zijn geweest van een andere handbalvereniging. Indien dit wel het geval 

is, dient overschrijving aangevraagd te worden. 
 
Aan ouder of voogd:  
Bent u bereid om ongeveer 4 maal per jaar met uw auto aan het vervoer van de jeugdleden bij uitwedstrijden 
uw medewerking te verlenen? 
Ja/Nee*. Zo nee, wilt u dan de reden daarvan vermelden:   
Tijdens de wedstijddagen zult u 1 bardienst van 1 uur moeten doen, ook verwachten we dat u deelneemt 
aan de grote schoonmaak (2x per jaar) 
 
Aldus naar waarheid ingevuld, datum    handtekening   
(bij jeugdleden de handtekening van ouder of voogd) 
 

---------------------------------------------------------------------hierlangs afknippen------------------------------------------------------------------------ 
 
Het bovenstaande gedeelte volledig invullen en samen met een recente pasfoto, het inschrijfgeld en twee 
maanden contributie, inleveren bij de ledenadministratie, Jeanette de Leeuw, Keerweer 17, 3181PP 
Rozenburg, telefoonnummer 06 45492503. 
 
Voor het beoefenen van de handbalsport is geen medische keuring vereist. Het is aan te bevelen om uw 
geschiktheid voor de handbalsport vast te laten stellen door een preventief sport medisch onderzoekbureau. 

 
De contributiebedragen dienen steeds 2 maanden vooruit te worden voldaan door storting op 
NL11INGB0003371736 t.n.v. Penningmeester Indus Handbal te Rozenburg. 
 

Financiële verplichtingen 
Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld € 2,50. ( Bij inschrijving te voldoen ) 
De contributie dient in 12-maandelijkse termijnen te worden voldaan. 
De contributiebedragen zijn inclusief de bondscontributie. 
Het contributiebedrag per maand is voor leden van: 
04 t/m 10 jaar €  11,50 
11 t/m 18 jaar €  14,00 
19 jaar en ouder €  20,50 
Continue werkers €  14,00 
De contributie voor niet spelende leden en spelende scheidsrechters bedraagt € 40,00 per jaar. 

Opzegging 
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie  
Het handbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
Bij afmelding na 1 juli wordt pro ratio de bondscontributie in rekening gebracht.  
Dit komt neer op de volgende openstaande bedragen per maand. 
-6 t/m 101jaar €  2,00  -11 t/m 18 jaar €  3,00 - 19 jaar en ouder €  3,50  
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Toestemming publicatie foto’s en video’s  
 
 
 
Beste ouder/verzorger(s), 
 
Op onze vereniging laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Ook uw zoon/dochter 
kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor onze leden schade kunnen 
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch is het volgens de  nieuwe 
privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) belangrijk om uw toestemming te vragen 
voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind 
op internet verschijnen.  
 
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 
Ook geeft u middels het ondertekenen van deze brief toestemming om de door u ingevulde gegevens op het 
aanmeld formulier te gebruiken voor intern gebruik. 
Wilt uw deze brief of antwoordstrook (ondertekend) met uw kind meegeven naar vereniging?  
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan 
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens verenigingsactiviteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, 
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 
De gegevens op het aanmeldformulier wordt alleen gebruikt voor intern gebruik zoals telefoonlijst, factuuradressen en 
teamindelingen. 
 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leden soms zelf een keuze 
willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s 
en video’s wel of niet mag. 
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van ASV INDUS ‘67 
 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  
 
dat foto’s en video’s door ASV INDUS ‘67 gebruikt mogen worden*:  
 
 op de website van de vereniging  
 in de (digitale) nieuwsbrief  
 op sociale-media accounts van de vereniging (Twitter, Facebook) 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
Datum:  .............................................................................. 
 
Naam ouder/verzorger 1:............................................. Naam ouder/verzorger 2: ......................................... 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: .................................. Handtekening ouder/verzorger:……………………… 
 
NB: Alleen bij gescheiden ouders dienen beide ouders toestemming te geven. 
 
Graag deze toestemming samen met het inschijfformulier inleveren bij de ledenadministratie. 


