AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Wil je voor onze ledenadministratie onderstaande vragen beantwoorden en naar waarheid invullen en wil je de
vereniging toestemming verlenen voor het gebruik van je gegevens voor de genoemde verwerkingen?
Achternaam

………..……………………………..

Roepnaam

…………………………………….

Geboortedatum

………………………………………

Geslacht

M/V

Adres

…………………………………….....................................................................................

Postcode

……………………………………….

Telefoonnummer

……………………………………….. Mobiel

E-mail clubblad

…………………………………………………………………………………………………..

E-mail contributie

…………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats

…………………………………….
…………………………………….

E-mail ouders/voogd van kinderen jonger dan 16 jaar

………………………………………………………..

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

……………………………………………………….

Was je al 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.
Het contributiejaar sluit op 30 juni. Je bent dus altijd tot die datum lid van Westsite en contributie verschuldigd.
Opzegging van het lidmaatschap is tot uiterlijk 15 mei van het lopende seizoen mogelijk en moet
schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Het lidmaatschap wordt anders stilzwijgend verlengd
en verplicht je tot de betaling van de contributie van het nieuwe seizoen.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 Het opnemen / ter beschikkingstellen van mijn (pas-, team-)foto ten behoeve van registratie in Sportlink,
in de WestsiteStory (t.b.v. de teamopgave en de verjaardagskalender) op de website (o.a. voor de
teamsamenstelling), in het clubhuis en de sporthal.
 Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij in de WestsiteStory, op de website, Facebook enz.
 Mijn naam en telefoonnummer beschikbaar te stellen aan de coaches, trainers en teamleden zodat zij mij
kunnen benaderen.
 Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Onze Statuten en Privacy Policy kan je vinden op de website onder het tabblad ”De Vereniging”.
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Westsite en onderwerpt zich daarbij aan de verplichtingen,
voortvloeiende uit de statuten en huishoudelijke reglementen.
HANDTEKENING lid:
……………………………………………………………

HANDTEKENING ouder/voogd
(indien jonger dan 16 jaar)
………………………………………………………..

N.B.
Wil je, met het oog op de registratie bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV), één recente pasfoto
inleveren (evt. via de mail)
secretariaat  Ward Bingleystraat 83  1065 TL Amsterdam  secretaris@westsite.amsterdam
info@westsite.amsterdam  www.westsite.amsterdam  telefoonnummer 06 - 54 68 88 34

Leeftijdindeling

Contributie

Leeftijdindeling

2018/2019

2018/2019

2019/2020

H-jeugd (kabouters) ...... geboren in 2012 en later ........... €

72,--

2013 en later

F-jeugd (mini’s) ............. geboren in 2010 en 2011 .......... €

100,--

2011 en 2012

E-jeugd

...................... geboren in 2008 en 2009 .......... €

182,--

2009 en 2010

D-jeugd

...................... geboren in 2006 en 2007 .......... €

212,--

2007 en 2008

C-jeugd

...................... geboren in 2004 en 2005 .......... €

222,--

2005 en 2006

B-jeugd

...................... geboren in 2002 en 2003 .......... €

232,--

2003 en 2004

A-jeugd

...................... geboren in 2000 en 2001 .......... €

253,--

2001 en 2002

Senioren ...................... geboren in 1999 en eerder ....... €

275,--

2000 en eerder

De contributie moet (m.u.v. kabouters en mini’s) per handbalseizoen in twee termijnen betaald worden.
Geeft dit problemen dan kun je hierover contact opnemen met onze penningmeester via
penningmeester@westsite.amsterdam

Voor de betaling ontvang je geen acceptgiro maar een e-mail van de penningmeester.

