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Beste handballer/handbalster/sportliefhebber, 
Welkom als lid van de Rotterdamse Handbalvereniging Snelwiek. Wij maken deel uit van de Multiclub Feyenoord 
en handballen onder de naam: Feyenoord Handbal. Met dit formulier meld jij je aan als lid en maken we er samen 
een leuke vereniging van. 

Ik wil mij inschrijven 

Ingangsdatum:        

  Spelend lid voor reguliere    G-Handbal of lid         Niet spelend of bijzonder lid       Ondersteunend lid, 
       NHV competities                      Recreantencompetitie                                                       Club van 50 of sponsor 

 
Voornaam:  
      

Achternaam: 
      

Geboortedatum: 
      

Geslacht: 
  Man              Vrouw 

Adres: 
      

Postcode en Woonplaats: 
      

Telefoon (thuis): 
      

Telefoon (mobiel): 
      

E-mailadres: 
      

E-mailadres ouder/verzorger (indien minderjarig): 
      

 
Overschrijving? 
Als je op dit moment lid bent van een andere handbalvereniging, kun je alleen bij ons komen spelen als 
overschrijving aangevraagd wordt in de overschrijvingsperiode van het Nederlands Handbal Verbond.  
 
Ik ben wel  / geen  lid geweest van een andere handbalvereniging. 
Zo ja, van welke? 

Naam vereniging:         Van:          Tot:          

Opmerking:                   

 
Hoe ben je in contact gekomen met onze vereniging? 

  Via internet              Vrienden / familie              Schoolsport                 Anders 

Opmerking:                   
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Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers hebben wij als vereniging geen bestaansrecht. Er wordt daarom van elk lid, ouder of verzorger 
verwacht dat deze een actieve bijdrage levert aan ons verenigingsleven. Stel je daarom bereidwillig op als 
commissieleden of ouders je vragen te assisteren bij activiteiten binnen onze vereniging. 

Wij stellen het zeer op prijs als je inspanningen levert en betrokken bent bij de vereniging. 

Hieronder dien je aan te geven waar je belangstelling/voorkeur naar uitgaat:  

  Wedstrijdleider of scheidsrechter   Team trainen of begeleiden       Bestuurszaken 
  Recreatieve activiteiten    Financiën & administratie         PR, media of sponsoring 
  Website of redactie clubblad   Kantine of facilitair onderhoud   Planning & voorlichting 
  Contactpersoon voor TC-zaken   Anders, namelijk:        

 
Verplichtingen 
Elk lid vanaf 16 jaar is verplicht om een aantal keer per seizoen kantinedienst te draaien. Voor kinderen tot 16 jaar 
is het voor de ouders verplicht om op verzoek van de vereniging een aantal keer per seizoen kantinedienst te 
draaien. 

Contributie = voor seizoen 2019/2020 
Binnen Feyenoord Handbal wordt de contributie per maand/per jaar vooruitbetaald. De hoogte van de contributie 
wordt door de ledenvergadering jaarlijks vastgesteld. Voor dit seizoen bedraagt de maandelijkse contributie voor 
de verschillende categorieën: 

H – jeugd (kabouter)  € 12,50    6 jaar en jonger  
F – jeugd (mini)   € 12,50    7 en 8 jaar 
E – jeugd    € 16,25    9 en 10 jaar 
D – jeugd    € 18,50   11 en 12 jaar 
C – jeugd    € 19,50   13 en 14 jaar 
B – jeugd    € 20,50   15 en 16 jaar 
A – jeugd    € 23,25   17 en 18 jaar 
Senioren    € 27,00   19 jaar en ouder 
 
Bijzondere leden         n.t.b  
Niet spelende leden   €   5,00  
Training/G-handbal/Recreanten  € 15,25 

 

Topsporttoeslag = 0 €  
Wij hebben voor leden van selectieteams die gebruik maken van extra trainingsfaciliteiten en/of spelen op landelijk 
niveau geen extra topsporttoeslag.  
 
Betaling 
Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor automatische incasso van de contributie.  

Bij je inschrijving dient 3 maanden contributie vooruitbetaald te worden. Dit is contributie van de eerste maand en 
de alvast vooruitbetaalde contributie van juni/juli. Automatische incasso gaat dan na één maand in.  
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Gegevens voor automatische incasso 
Ondergetekende machtigt hierbij de penningmeester van Feyenoord Handbal voor het incasseren van de 
contributie per jaar/per half jaar/per maand* (*doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam + voorletters 
van de rekeninghouder:       

Bank:       

IBAN nummer:       

Ouders van kinderen tussen 4-18 jaar die maximaal 120% van het minimuminkomen verdienen en steun nodig hebben met betrekking tot 
het betalen van hun contributie, kunnen terecht bij Jeugdsportfonds of via een deskundige hulpverlener bij Fonds Bijzondere Noden 
Rotterdam. Zie informatie op: jeugdfondssportencultuur.nl en www.fbnr.nl/aanvraagformulier/ 

Wil je dit inschrijfformulier na ondertekening inleveren bij een kaderlid, jouw trainer of coach. Je kunt het ook 
opsturen naar de ledenadministratie met een recente digitale pasfoto. De 3 maanden contributie kun je overmaken 
op IBAN: NL40INGB0000646484 t.n.v. RHV Snelwiek 

Handtekening lid:      Handtekening ouder/verzorgers: 
         (Indien minderjarig) 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………              

VOORWAARDEN                             Welkom bij Feyenoord Handbal! 

1. Handbal is een teamsport. Houd je aan de gedragscode en de positieve uitstraling die onze sport en de vereniging heeft; 
2. Ieder lid (voor leden onder de 18 jaar (ouder/voogd) aanvaardt elk risico dat verbonden is aan de handbalsport, het reizen 

naar wedstrijden/trainingen en andere clubactiviteiten. Feyenoord Handbal is niet aansprakelijk voor schade aan jouw 
eigendommen of andere gevolgschade; 

3. De eerste 3 maanden contributie dient te worden voldaan bij inschrijving; 
4. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Een lidmaatschap kan tussentijds niet beëindigd worden. 

Mocht men toch zijn of haar lidmaatschap tussentijds willen beëindigen, blijft de betalingsverplichting voor het resterende 
jaar. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 31 mei van het lopende seizoen gedaan zijn. De 
betalingsverplichting blijft tot 1 augustus. Indien later dan 31 mei wordt opgezegd, is het lid opnieuw de verplichting 
aangegaan tot het betalen van de contributie voor een heel jaar. 

5. Ieder lid van Feyenoord Handbal dient kennis te nemen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gedragscode 
van de vereniging. Deze staan vermeld op de website: feyenoord-handbal.nl  

 

Gegevens in te vullen door Feyenoord Handbal 

Wie heeft het formulier ontvangen?       
Gecontroleerd op volledigheid van het 
ingevulde? 

      

Is voldaan aan 3 mnd. vooruitbetaling?  
Op welke wijze cash/overgemaakt? 

      
      

Aanvullende afspraken?       

Datum van ontvangst/verwerking adm.             
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Richtlijnen voor spelers en speelsters 
Handbal is een teamsport. Een sport die je met elkaar, een tegenstander en de scheidsrechter gezamenlijk 
beoefent. Zonder samenspel is er geen handbal mogelijk! 

Aanwezigheid: 
Iedereen moet op tijd aanwezig zijn voor de trainingen en wedstrijden. Dat wil zeggen minimaal 5 minuten voor 
aanvang van de training omgekleed in de zaal aanwezig zijn. Een half uur voor aanvangstijd van een thuiswedstrijd 
en natuurlijk afspreken voor het vertrek van een uitwedstrijd. 

Afmelden: 
Tijdig afmelden voor trainingen en eventueel bij wedstrijden dien je persoonlijk via je trainer/ster of coach te doen 
en niet via een teamgenoot. Teamsport is een keuze die je zelf maakt, je hebt dan ook verantwoordelijkheden naar 
je teamgenoten en trainer. Afmelden voor de training/wedstrijd zonder een goede reden word je niet in dank 
afgenomen. 

Gedragscode algemeen: 
1. Respect voor anderen is belangrijk. Onbehoorlijk taalgebruik, verbaal/fysiek geweld en pesten wordt niet 

getolereerd; 
2. Feyenoord Handbal toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters; 
3. Een lid respecteert andermans eigendommen. Een lid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade; 
4. Een lid dient een medelid aan te spreken, te corrigeren wanneer zij zien dat de algemene normen en 

gedragsregels worden overtreden; 
5. Een lid dat een grove overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het dagelijks 

bestuur; 
6. Een lid is aanspreekbaar op wangedrag (vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd 

zijn met de algemene normen en gedragsregels); 
7. Een lid dient zich te houden aan de door Feyenoord Handbal of NHV opgelegde sanctie/strafmaat; 
8. Feyenoord Handbal zal de door de NHV opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten 

verhalen op het betreffende lid; 
9. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij 

uitwedstrijden) en het in goede staat houden van de gebruikte spelmaterialen; 
10. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te 

worden gedeponeerd. 

Waar moet je bij handbal goed op letten? 
Handbal is een fysieke sport waarbij de spelers en speelsters contact maken met elkaar. Dit zorgt er ook voor 
dat er dynamische momenten zijn met draai bewegingen en veel snelheid. Er kunnen enkel- en knieblessures 
ontstaan of kneuzingen door het vele werpen. Wil je blessures voorkomen zodat je lekker kan blijven handballen, 
besteed dan veel aandacht aan: 

• Geschikte schoenen en kleding; 
• Versterking van je spieren door goed te trainen; 
• Neem je tijd voor een warming up en cooling-down; 
• Let bij blessures vooral op de sportoefeningen waar je baat bij hebt. 
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AVG-wetgeving/gebruik beeldmateriaal leden 
 
Dit formulier gaat over het beeldmateriaal dat Feyenoord Handbal eventueel van jou of jouw kind kan 
maken. Om de privacy te kunnen garanderen, willen we graag weten of we foto’s mogen maken en of we 
deze mogen gebruiken op onze communicatiekanalen. Dit formulier zullen wij schriftelijk bewaren en het is 
altijd mogelijk om er nog iets aan te veranderen.  
Feyenoord Handbal houdt het recht om beeldmateriaal in te zetten voor promotiedoeleinden. Wij zullen ten 
alle tijden voorzichtig met beeldmateriaal omgaan. Mocht je merken dat wij jou, of een ander ten nadele 
behandeld hebben, dan kun je ons informeren en zullen wij zo snel mogelijk de juiste stappen ondernemen. 
  
Zet een vinkje of een paraaf achter de stellingen waar je het mee eens ben, laat het vakje open als je geen 
toestemming geeft. Op onze website feyenoord-handbal.nl, is de privacyverklaring van Feyenoord Handbal 
te vinden.  
 

Stellingen Akkoord? 

Ik geef toestemming dat Feyenoord Handbal tijdens wedstrijden, evenementen en activiteiten 
beeldmateriaal mag maken van mij/mijn kind 

 

Ik geef toestemming dat Feyenoord Handbal beeldmateriaal van mij/mijn kind mag gebruiken 
op de website 

 

Ik geef toestemming dat Feyenoord Handbal beeldmateriaal van mij/mijn kind mag gebruiken 
op hun Facebookpagina 

 

Ik geef toestemming dat Feyenoord Handbal beeldmateriaal van mij/mijn kind mag gebruiken 
op hun Twitterpagina 

 

Ik geef toestemming dat Feyenoord Handbal beeldmateriaal van mij/mijn kind mag gebruiken 
op hun Instagrampagina 

 

Ik geef toestemming dat Feyenoord Handbal beeldmateriaal van mij/mijn kind mag gebruiken 
op hun YouTubekanaal 

 

Ik geef toestemming dat Feyenoord Handbal beeldmateriaal van mij/mijn kind mag gebruiken 
voor promotiemateriaal (folders/flyers/posters) 

 

 

Naam: ______________________________________________________________ 
 
 
Als het een jeugdspeler betreft: Ouder van: _________________________________ 
 

Datum: _________________________ 
 

Handtekening:  
 


