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AANMELDINGSFORMULIER travelbags HV Zwolle 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van travelbags HV Zwolle. 
 

Ingangsdatum lidmaatschap :  

Naam en voorletter(s)  :  
Roepnaam :  

Adres :  

Postcode :  
Woonplaats :  

Geboortedatum :  
Telefoonnummer :  

Mobielnummer :  

E-mail adres :  
Geslacht 
Pasfoto ingeleverd 
Meegetraind met team 

: 
: 
: 

M / V* 
J / N* 
J / N*       Team:  

Aanmeldingsformulier inleveren met recente pasfoto bij de ledenadministratie. 

 
Voor promotie- en opleidingsdoeleinden maken wij gebruik van beeldmateriaal. Geeft u hier 
toestemming voor om dit te plaatsen op de website van travelbags HV Zwolle.      J / N* 
Het vrijwilligersformulier dient ingevuld in geleverd te worden. Indien deze niet is ingevuld dan 
zal de aanmelding niet verwerkt worden. 
 
 

Hierbij meldt u het lid aan en geeft u een machtiging voor contributiebetaling tlv. uw rekening: 
 
Betaling : De contributiebetaling is per kwartaal vooraf verschuldigd. 
 

Lidmaatschap : Spelend lid / Midweek / Niet spelend lid* 

IBAN nummer :  

Naam Rekeninghouder :  
   
Datum :  
 
Handtekening 

(bij minderjarige leden   
ouders/verzorgers) 

 
 
 

 : 

 

 
Bij niet tijdige opzegging ( vóór 1 mei van het lopende jaar ) dient de gehele jaarcontributie betaald te worden.   

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

http://www.hvzwolle.nl/
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Keuzeformulier vrijwilligers HV Zwolle Handbal  
 
Elke 2 jaar wordt er gevraagd welke vrijwilligerstaken je zou willen doen voor de vereniging. Op  
basis daarvan wordt er (deels) gerouleerd tussen de commissies, zodat vrijwilligerswerk leuk en 
interessant blijft.  
Wat wil en kan jij de komende 2 jaar voor de vereniging betekenen?  
Geef op dit formulier drie voorkeuren aan, met je favoriete taak/functie op nummer 1. Dit kan 
dezelfde taak zijn als je de afgelopen jaren hebt gedaan, maar mag ook een andere keuze zijn. Als 
je je graag in wil zetten als voorzitter van een commissie, dan kan je dat aangeven in de 
keuzelijst.  
 

Het ingevulde formulier graag per mail retour naar vrijwilligers@hvzwolle.nl!  
Uit de volgende functies/commissies kan gekozen worden:  

Bestuur * Train(st)er Coach/Leid(st)er Technische commissie senioren  

Technische commissie jeugd  Vrijwilligerscommissie Activiteiten/wervingscommissie 

Scheidsrechter Actiecommissie Communicatiecommissie 

Materiaalcommissie Afkopen voor € 75,- Sponsorcommissie 

Jeugdkampcommissie ** Scheidsrechtercoördinator   

functieomschrijvingen zijn te vinden op de achterkant van dit formulier. 
 
Naam :      Team :  
Geboortedatum :     Email :  
Telefoonnummer:     Huidige commissie/taak:  
 
Keuze vrijwilligerswerk (graag 3 keuzes invullen):  

1  

2  

3  

* Een bestuurslid moet door de ALV benoemd worden, er is een rooster van aftreden van toepassing en er geldt een 
benoemingsperiode van 3 jaar. 
** De jeugdkampcommissie is een sub-taak die naast je andere vrijwilligerstaak wordt vervuld. 
 

Graag zouden we willen weten wat je beroep / studie is, of wat je leuk vindt om te doen in je 
vrije tijd. We willen namelijk graag de juiste mensen op de juiste posities plaatsen en je graag 
een taak toebedelen die goed bij je past, of waarvoor jij specifieke competenties hebt.  
Wat is je beroep / studie en wat vindt je leuk om te doen in je vrije tijd?  
 
 

 

Zou je een persoonlijk gesprek over je vrijwilligerstaken willen hebben? 

http://www.hvzwolle.nl/
mailto:vrijwilligers@hvzwolle.nl
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Voorwaarden 

1. De handbalvereniging Zwolle stelt voor al haar handballende leden een leasetenue ter 
beschikking. Dit tenue blijft te allen tijde eigendom van de handbalvereniging Zwolle.  
De gebruiker zal met zorg omgaan en beschadigingen direct melden aan de leider. 

2. Indien een lid besluit zijn lidmaatschap op te zeggen, dient hij hiervoor een 
afmeldingsformulier in te vullen. Opzegging kan één keer per jaar plaatsvinden, voor 1 
mei 

3. De handbalvereniging Zwolle houdt zich het recht voor leden die de contributie niet 
voldoen een speelverbod op te leggen. In het uiterste geval mag de handbalvereniging 
het lid royeren van de vereniging. Indien in de toekomst toch een overschrijving wordt 
aangevraagd zal het lid pas worden vrijgegeven na betaling van het openstaande bedrag 
worden afgegeven. 

4. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met afschrijving van 
de contributie per kwartaal. Indien er een boete door de NHV wordt opgelegd wordt 
deze ook van uw bankrekening afgeschreven. 

5. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het 
ledenbestand van de vereniging en opgeslagen bij Sportlink. In het privacy policy van 
handbalvereniging Zwolle staat beschreven hoe HV Zwolle met uw gegevens omgaat. 

6. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de NHV in 
verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de NHV de 
adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere NHV sponsors en ter 
beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 

 Contributie bedragen seizoen 2020-2021 

 
Categorie Leeftijdsgrenzen kwartaal jaar 

Senioren 19 jaar en ouder € 91,75 € 367,00 

A-jeugd 17 - 18 jaar € 80,50 € 322,00 

B-jeugd 15 - 16 jaar € 65,25 € 261,00 

C-jeugd 13 - 14 jaar € 60,75 € 243,00 

D-jeugd 11 - 12 jaar € 60,75 € 243,00 

E-jeugd 9 - 10 jaar € 51,75 € 207,00 

F-jeugd 7 -   8 jaar € 49,00 € 196,00 

H-jeugd 5 -   6 jaar € 49,00 € 196,00 

Midweek 19 jaar en ouder € 46,50 € 186,00 

Trimleden Recreanten € 24,50 €    98,00 

Niet spelende leden   € 17,50 €    70,00 

http://www.hvzwolle.nl/

