Inschrijfformulier senioren/ niet spelende leden / recreanten
Naam:________________________ Roepnaam: ______________________M/V
Voornamen: ______________________________________________________
Adres:___________________________________________________________
Postcode:______________________ Woonplaats: ________________________
Geb.Datum: ___________________ Telefoonnr:_________________________
IBAN-nummer: ____________________________________________________
Huisarts: ______________________ Tel Arts: ___________________________
Email-adres: ______________________________________________________
Medische bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor deze sport:
________________________________________________________________
Was dit aan te melden lid, minder dan 2 jaar geleden lid van een handbalvereniging. Ja/Nee. Zo ja, van welke vereniging?
________________________________________________________________
Voor het vervoer van de teams naar de uitwedstrijden, gaan wij ervan uit dat de
leden die beschikken over een auto, in overleg, voor het team willen rijden.
Het lidmaatschap geldt voor de duur van één verenigingsjaar. Dit loopt van 1 juli
tot 1 juli. Indien er uiterlijk 31 mei niet schriftelijk bij de secretaris is afgemeld,
dan wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
Inschrijving geschiedt door inlevering van:
 Het origineel formulier;
 Eén recente pasfoto (van voren genomen);
 Inschrijfgeld van € 6,80 bij de ledenregistratie.
Dit kan ingeleverd worden bij Marianne Stoesser, Hendrika van Haeftenstraat 3,
5282 PB, Boxtel, Tel:06-22889725.
Ondergetekende gaat akkoord met inschrijving en is bekend met de
voorwaarden.
Naam______________________________________________________
Datum_______________Handtekening____________________________

AAN ONS NIEUWE LID:
Zojuist heb jij je aangemeld bij onze handbalvereniging H.C.B. ’92. In deze brief
willen wij je enkele mededelingen doen omtrent onze vereniging.
Op diverse avonden wordt er getraind in Sporthal De Braken te Boxtel of in
Sporthal Pius X te Liempde. Hieronder zie je de trainingstijden per team
vermeld:
Dinsdag ( De Braken): A-jeugd
18.45-19.45 uur

trainers: Karin vd Velden
Mirjam v Weert

Woensdag (Pius X):
19.00 – 20.30 uur

Rolstoelhandballers

trainer: Hèlen Berkelmans
Jarno v Wanrooij

Woensdag (Pius X):
20.30 – 22.00 uur

Heren Senioren

trainers:
Henk van Eyndhoven,
Marit Hogenboom en
Hèlen Berkelmans

Donderdag (De Braken):
18.00 – 19.00 uur
E-jeugd, 5 t/m 9 jaar

trainer: Anita van Rooij

18.45 – 19.45 uur

F-jeugd, 10 t/m 12 jaar

Trainer: Hèlen Berkelmans

18.45 – 19.45 uur

C-jeugd, 13 t/m 15 jaar

19.30 – 21.00 uur

A-jeugd / Dames Senioren

trainers: Bart vd
Langenberg
Judit Bànyai
trainers:
Martin van Nunen,
Erik van Nunen

De wedstrijden zijn (meestal) op zaterdag voor de jeugdleden en op zondag voor
de dames senioren. De recreanten trainen niet, spelen hun thuiswedstrijden op
maandagavond in Sporthal Pius X en de uitwedstrijden kunnen op elke
doordeweekse avond gespeeld worden.
Indien er een uitwedstrijd is wordt er vanuit de parkeerplaats bij Sporthal De
Braken gezamenlijk vertrokken, tenzij anders is afgesproken met het team.
N.B. Via het inschrijfformulier hebben de ouders van jeugdleden aan kunnen
geven of ze over een auto beschikken om te rijden voor het team. Voor senioren
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en recreanten wordt er vanuit gegaan dat als je beschikt over een auto te rijden
voor je team. De aanvoerder of coach maakt een lijst wie, wanneer moet rijden.
Indien je als ouder of lid op deze datum niet kunt rijden, dien je zelf te zorgen
dat een andere ouder of lid voor het team rijdt.
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Ieder team heeft een coach als begeleiding, te weten:
F-jeugd
E-jeugd
C-jeugd
A-jeugd
Dames Senioren 1
Dames Senioren 2
Rolstoelhandballers

Susan van den Berg en Pieter Schellekens
Wendy Schoenmakers
Bart van den Langenberg
Elly Meulendijk
Martin van Nunen en Mirjam van Weert
Cor Hogenboom

Indien je niet kunt trainen of handballen dan word je verzocht je af te melden bij
je trainer of coach.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli het jaar daaropvolgend. Je wordt
dus per jaar lid !! (maar je betaalt per kwartaal de contributie)
Indien je je wilt afmelden, dan moet je dat schriftelijk doen uiterlijk 31 mei t.a.v.
de secretaris via hcb92@handbal.nl of per post via postbus 340, 5280 AH Boxtel.
Bij het inleveren van je inschrijfformulier heb je het inschrijfgeld betaald. Verder
wordt het contributiebedrag door ons per kwartaal ontvangen. Het
contributiebedrag is afhankelijk van je leeftijd.
Meisjes / jongens jeugd (tot 11 jaar)
Meisjes / jongens jeugd (11 t/m 13 jaar)
Meisjes / jongens jeugd (14 t/m 16 jaar)
Dames / Heren A jeugd (17-18 jaar )
Senioren (19 jaar)
Senioren (20 jaar en ouder)
Recreanten / rolstoelhandballers / niet spelend
Niet spelend jeugdlid (alleen trainen)

€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
25,25
30,00
34,50
39,00
44,00
20,00
10,00

per
per
per
per
per
per
per
per

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Een kaartje hiervoor kun je
aanvragen bij het bestuur via hcb92@handbal.nl, vervolgens kun je het kaartje
ingevuld bij ons inleveren. Indien je geen gebruik wilt maken van de
automatische incasso, verzoeken wij je het contributiebedrag aan ons over te
maken vóór de tiende dag van het lopende kwartaal.
Bijvoorbeeld :
Kwartaal 1 = Juli/Augustus/September
Kwartaal 2 = Oktober/November/December
Kwartaal 3 = Januari/Februari/Maart
Kwartaal 4 = April/Mei/Juni
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Te
Te
Te
Te

betalen
betalen
betalen
betalen

vóór
vóór
vóór
vóór

10
10
10
10

juli
oktober
januari
april

Indien je lid wordt gedurende een lopend kwartaal, verzoeken wij je (als je
gebruik maakt van automatische incasso) het bedrag van het lopend kwartaal
over te maken op IBAN-rekening NL05 RABO 0108 8629 68 op naam van
H.C.B. ’92 te Boxtel. Voor vragen kun je contact opnemen met de Financiële
Commissie via hcb92@handbal.nl.
Onze vereniging maakt gebruik van een Oud Papier Aktie (O.P.A.). Er wordt van
ieder lid verwacht dat men 1 keer per jaar Oud Papier mee ophaalt (voor leden
onder de 18 jaar wordt er van de ouders verwacht dat zij Oud Papier lopen). Dit
is op een zaterdag van 13.00 uur t/m ± 16.00 uur. De informatie ontvang je van
de Oud Papier Commissie.
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