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Aanmeldingsformulier 
Handbalvereniging 

O.D.I.S (Ons Doel Is Sport)

Voornaam 
Achternaam 
Adres 
Woonplaats 
E-mail

man vrouw 
Geboortedatum 
Postcode 
Telefoonnummer 

Heb je al eerder gehandbald? Nee  Ja*      
* Bij vereniging van             tot 

Ik/mijn ouders heb(ben) interesse om als vrijwilliger het volgende voor de vereniging te 
doen (minimaal één onderwerp aankruisen): 

team begeleiden/coachen fluiten (jeugd)wedstrijden? 

team training geven/assisteren bestuursfunctie 
helpen bij activiteiten activiteitencommissie 
technische commissie onderhoud gebouw 

Ondergetekende verzoekt om bovenvermelde als lid van H.V. O.D.I.S.  in te schrijven en 
verklaart kennis genomen te hebben van de onderstaande voorwaarden en gegevens, 
welke aan het lidmaatschap zijn verbonden, in het bijzonder inzake het jaarlidmaatschap. 

Hij/zij is bereid onder deze voorwaarden het lidmaatschap te aanvaarden en de 
verplichtingen die daaraan verbonden zijn ten allen tijde te zullen nakomen. 

Plaats Handtekening (bij jonger dan 18 jaar, handtekening ouder) 

Datum 

Dit digitale inschrijfformulier inclusief pasfoto en het incassomachtiging* dient te worden 
gemaild naar ledenadministratie@hvodis.nl  

* Indien van toepassing

mailto:ledenadministratie@hvodis.nl
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Kijk op de website www.hvodis.nl onder het tabblad LID WORDEN voor de actuele contributies. 
Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

 
Afmelden moet vóór 1 mei van dat jaar, indien dit niet of te laat gebeurt is men verplicht de 
volledige contributie voor het nieuwe seizoen te betalen. 

 
 

VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

CONTRIBUTIE 
Als lid bent u verplicht de contributie van dat jaar te voldoen. De gehele contributie dient te worden voldaan 
vóór 1 november van het betreffende speeljaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop 
volgende jaar. De contributies worden in principe geïnd middels een automatische incasso. Indien geen 
machtiging wordt afgegeven, wordt een acceptgirokaart toegezonden. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
De vereniging ODIS, of de medewerkers van de vereniging, kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor 
schade en/of letsel opgelopen tijdens wedstrijden, trainingen en/of andere activiteiten die door de vereniging 
worden georganiseerd of begeleid worden. 

 
OPZEGGING (JAARLIDMAATSCHAP) 
Opzeggen kan vóór 1 mei van enig verenigingsjaar, schriftelijk aan de ledenadministratie van de vereniging, 
middels het afmeldingsformulier, dat men per 30 juni van dat jaar het lidmaatschap wil beëindigen. Indien dit 
niet vóór 1 mei wordt gedaan, verbindt het lid zich financieel automatisch voor een volgend jaar aan de 
vereniging. Tussentijds bedanken is mogelijk, doch ontslaat niemand van de financiële verplichtingen. 

 
VERENIGINGSTENUE 
- shirt rood/wit met rood logo 
- zwart broekje 

 
 

Door de nieuwe wet op de privacy willen wij vragen aan te kruisen waar u toestemming voor geeft: 
 

Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld sportfysio. 
 

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA. 
 

Het uitnodigen van leden door de kledingsponsor van de vereniging, via het secretariaat, zodat zij mij 
kunnen benaderen voor aanbiedingen, zoals een extra koopavond. 

 
Het opnemen van mijn (pas-, team)foto op de website en/of Sportlink (NHV handbal App). 

 
Het opnemen van een telefoonnummer op de website wanneer ik een functie vervul als bestuur- commissielid, 
trainer/coach. 

 
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie 
of bijzondere gebeurtenis. 

http://www.hvodis.nll/
http://hvodis.nl/lid-worden/contributie/
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
http://www.odis.dlier.nl/_wp_toegevoegd/Oafmeld.pdf
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Handbalvereniging O.D.I.S.             
Kanaalweg 18 
2678 LX DE LIER 

 
 

ONDERWERP 
Incassomachtiging 

 
 

Aan de administratie van handbalvereniging O.D.I.S., 
 

Bij deze geven wij u te kennen dat ondergetekende hierbij tot 
wederopzegging aan handbalvereniging O.D.I.S. de machtiging verleent 
van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven 
wegens contributies en/of andere diensten. 

 

*) Naam lid  : 
 

*) Naam rekeninghouder  :  
 

*) Adres  :  
 

*) Postcode en plaats  :  

 Telefoonnummer  : 

E-mailadres           : 
 

*) IBAN rekeningnummer    : 
 
 
 
                 *) Handtekening                 : 
 

     *) Datum    : 
 

 *) verplicht in te vullen 
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