
                                                                                                        
 

Inschrijfformulier 2020 / 2021 

Achternaam:  Nationaliteit:  

Voornaam:  Geboortedatum:  

Roepnaam:  Geboorteplaats:  

Relatienr:   Burgerlijke staat:  

Straat:  Geslacht:  

Postcode / Plaats:  Beroep:  

Telefoonnummer:  Mobiel:  

Emailadres:    

 
Indien u nog lid bent van een andere vereniging, wat is dan de naam van deze vereniging? 
 
………………………………………………te……………………………………………………………. 
 
Bent u minder dan twee jaar geleden lid van een andere handbalvereniging geweest? 
 
Zo ja, van………………….t/m………………………, lid van ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit formulier, aan deze zijde ingevuld en ondertekend, dient vergezeld van één pasfoto (mag 
digitaal) en de ondertekende incassomachtiging te worden ingeleverd bij de secretaris (of bij de 
coach). 
 
 
Schiedam, ……………………………….. 20… 
 
 
………………………………….                      …….…………………………. 
(handtekening) (handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger voor 

minderjarige) 
  

Schiedamse Handbal Vereniging D.W.S.             
Aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond. 
KvK te Rotterdam 40385854.  
 

Secretariaat:   Penningmeester: 
Petra Scheffers        Ruud de Boer 
Dwarsstraat 16          Korte Kerkstraat 7 
3114 LC Schiedam   3111 JE SCHIEDAM 
tel. 01 04 73 14 77  06 47 21 49 29 
secretaris@hvdws.nl penningmeester@hvdws.nl 
 
 

Ik verklaar: 
 bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement; 
 me te conformeren aan ons gedragsprotocol, te vinden op onze website www.hvdws.nl;  
 niet geroyeerd te zijn bij een andere vereniging;  
 kennis genomen te hebben van de gegevens over de betaling van de contributie (zie achterzijde); 
 op de hoogte te zijn van zelfwerkzaamheid van de leden, waaronder de kantinedienst;  
 dat er geen medische bezwaren zijn met betrekking tot het uitoefenen van de handbalsport. 

 

http://www.hvdws.nl/


 
 
 

Categorie Geb.jaar Bondsreg. 1x bij 
inschrijving 

Contributie per 
jaar 

H-jeugd* In of na 2014 €  14,00 €   75,00 

F-jeugd 
 

2012 - 2013 €  24,00 € 118,00 

E-jeugd 
2010 – 2011 €  42,00 € 190,00 

D-jeugd 
2008 - 2009 €  52,00 € 206,00 

C-jeugd 
2006 - 2007 €  57,00 € 225,00 

B-jeugd 
2004 - 2005 €  77,00 € 244,00 

A-jeugd 
2002 - 2003 €  80,00 € 262,00 

Senioren 
2001 of eerder €  82,00 € 343,00 

Recreanten  
 €  39,50 € 200,00 

 
   

Rustende leden   €  188,00 

Ondersteunende 
leden 

  €  104,00 

Donateurs   €    58,00 

*Wanneer uw zoon/dochter eerder met de F-jeugd gaat meespelen, zal de contributie worden  
aangepast (H-jeugd traint 1x per week en speelt geen wedstrijden). 

 
 
De leden van de vereniging zijn collectief verzekerd tegen ernstige sportongevallen. 
 
De contributie is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Door middel van de afgegeven 
incassomachtiging zal de jaarcontributie in de maand juli of augustus van ieder jaar ten laste 
van uw bankrekening worden geïncasseerd. 
Indien uiterlijk per 1 september de incasso niet mogelijk is gebleken, mag het betreffende lid 
niet aan activiteiten van D.W.S. deelnemen. Pas na ontvangst van de (jaar)contributie is 
deelname weer toegestaan. 
Indien betaling (incasso) van de jaarcontributie in één keer een bezwaar mocht zijn, verzoeken 
wij u contact op te nemen met de penningmeester om een andere incassotermijn (bv. per 
halfjaar of kwartaal) af te spreken. 

 
Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar. 
Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen, dan dient u vóór 1 mei schriftelijk op te zeggen bij 
het secretariaat. In alle andere gevallen bent u wederom een jaar contributie verschuldigd. 
 
 
Bondscontributie  €……….... (eenmalig) 
 
Clubcontributie  €……….... (t/m 30 juni) 
 
Totaal   €………....  
 
 
      ………………………………. 
      handtekening ontvangst incasso                                    

 
                                                                        
  

 
 

 
 



 
 
SEPA Machtiging automatische incasso 

 

HV DWS 
     p/a Korte Kerkstraat 7 

3111 JE  SCHIEDAM 

06 47 21 49 29  
Nederland 

 

Incassant ID: NL70ZZZ403858540000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan HV DWS te Schiedam 
om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens 
lidmaatschapsgelden. 
 

Bank-/girorekening:______NL_________________________________________(IBAN-nr) 
 

Naam en voorletters:___________________________________________________ 
 

Adres:   ___________________________________________________ 
 

Postcode:  ___________________Plaats:___________________________ 
 

Land:   Nederland 
 

Naam lid:  ___________________________________________________ 
       
 
 
 
 
 

________________________    ________________________ 

Plaats / datum      Handtekening 
 
 
 
 

Kenmerk:_________________ 

        In te vullen door penningmeester 
 

Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u 56 kalenderdagen de tijd om uw 
bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
 
 
 
 
 
 
 


