Wil je voor onze ledenadministratie onderstaande vragen beantwoorden en naar waarheid invullen?
Achternaam

..........................................................................

Roepnaam

..............................................................................

Geboortedatum

..........................................................................

Geslacht

M/V

Adres

................................................................................................................................................................................................

Postcode

..........................................................................

Woonplaats

..............................................................................

Telefoon

..........................................................................

Mobiel

..............................................................................

E‐mail clubblad

................................................................................................................................................................................................

E‐mail contributie *)

................................................................................................................................................................................................

Vraag aan ouders/voogd: Op welke school zit uw kind?

..............................................................................................................

Was je eerder lid van een handbalvereniging?

Zo ja, welke?

Wanneer speelde je daar je laatste wedstrijd?

..............................................................................
..............................................................................

Indien je overschrijving vraagt van een andere vereniging, verklaar je hiermee geen (contributie)schuld bij
die vereniging te hebben.
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Westsite en onderwerpt zich daarbij aan de verplichtingen,
voortvloeiende uit de statuten en de huishoudelijke reglementen.
HANDTEKENING lid:

HANDTEKENING ouder/voogd
(indien minderjarig):

.........................................................................................................................

.......................................................................................................

Het contributiejaar sluit op 30 juni. Je bent dus altijd tot deze datum lid en contributie verschuldigd.
Indien gewenst moet het lidmaatschap schriftelijk voor 15 mei opgezegd worden.
LEEFTIJDINDELING
2017/2018
H‐jeugd (kabouters) ......
F‐jeugd (mini’s) ..............
E‐jeugd
........................
D‐jeugd
........................
C‐jeugd
........................
B‐jeugd
........................
A‐jeugd
........................
Senioren ........................

geboren in 2011 en later .............
geboren in 2009 en 2010 .............
geboren in 2007 en 2008 .............
geboren in 2005 en 2006 .............
geboren in 2003 en 2004 .............
geboren in 2001 en 2002 .............
geboren in 1999 en 2000 .............
geboren in 1998 en eerder ..........

CONTRIBUTIE
2017/2018
€
70,‐‐
€ 100,‐‐
€ 180,‐‐
€ 210,‐‐
€ 220,‐‐
€ 230,‐‐
€ 250,‐‐
€ 270,‐‐

LEEFTIJDINDELING
2018/2019
2012 en later
2010 en 2011
2008 en 2009
2006 en 2007
2004 en 2005
2002 en 2003
2000 en 2001
1999 en eerder

De contributie moet (muv kabouters en mini’s) per handbalseizoen in twee termijnen betaald worden.
Geeft dit problemen dan kun je hierover contact opnemen met onze penningmeester.
*) Voor de betaling ontvang je geen acceptgiro maar een e‐mail van de penningmeester.
N.B. Wil je, met het oog op de registratie bij het Nederlandse Handbal Verbond (NHV), één recente
pasfoto’s inleveren (evt. via mail)?

secretariaat  ward bingleystraat 83  1065 TL amsterdam  06 - 54 68 88 34
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