Postadres:
Gildenlaan 36
6114 XP Susteren
T: 06 5317 9392
e-mail: noav@handbal.nl
website: www.noav.nl

Aanmeldformulier
Persoonsgegevens nieuw lid
Naam

Roepnaam

Voorletters

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Emailadres
Iban rekeningnummer
Ben je eerder lid geweest van een
Handbalvereniging

Op naam van
☐ Ja
☐ Nee

SVP invullen voor leden onder de 18 jaar

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Mobiel ouder/verzorger

Mobiel ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)

Email ouder/verzorger 1

Email ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)

Mogen foto’s/beeldmateriaal waar je op te zien bent
gebruikt worden op onze website, flyer of andere PR
zaken

☐ Ja
☐ Nee

Dit formulier ondertekenen en met een pasfoto inleveren bij:
Secretariaat H.V. NOAV,
Gildenlaan 36
6114 XP Susteren
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u akkoord te gaan met:
• Het privacyreglement zoals vermeld op onze website www.noav.nl
• De op de achterzijde vermelde voorwaarden t.a.v. contributie
• Verleent u hierbij tot wederopzegging machtiging aan HV. NOAV om per betalingsperiode het verschuldigde
bedrag voor contributie af te schrijven van de hierboven genoemde bankrekening voor bovenstaand lid.
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers toestemming te geven en mede te ondertekenen.
Datum:………………… Handtekening nieuw lid:……………………………………………
Plaats:…………………. Handtekening ouder/verzorger………………………………….

1. Basiscontributie m.i.v. 1-7-2018
H-jeugd
Als je geboren bent in 2012
F-jeugd
Als je geboren bent in 2010 of in 2011
E-jeugd
Als je geboren bent in 2008 of in 2009
D-jeugd
Als je geboren bent in 2006 of in 2007
C-jeugd
Als je geboren bent in 2004 of in 2005
B-jeugd
Als je geboren bent in 2002 of in 2003
A-jeugd
Als je geboren bent in 2000 of in 2001
Senior Als je geboren bent in 1999 of eerder
€ 208,50

Bedrag
€ 118,00
€ 118,00
€ 118,00
€ 118,00
€ 137,50
€ 156,50
€ 176,00

Voor leden die horen tot de leeftijdsgroepen A-jeugd of senioren én die actief handballen, wordt de basiscontributie verhoogd met € 15,00.
Extra contributie:
A-jeugd
+ € 15,00 bijdrage grote Clubactie
€ 191,00
Senior + € 15,00 bijdrage grote Clubactie
€ 223,50
2. Richtlijnen en voorwaarden lidmaatschap
• Na aanmelding als lid van NOAV is men verplicht tenminste tot het einde van het lopende handbalseizoen
contributie te betalen.
• De contributie wordt bij NOAV voor het hele seizoen vooraf via automatische incasso geïnd. Afschrijving van
uw bank- of girorekening vindt plaats op medio juli.
• Afmelden kan volgens de statuten alleen in de maand juni (einde van het verenigingsjaar). Het verenigingsjaar
loopt van 1 juli t/m 30 juni.
• Indien u vragen heeft over de contributie, neemt u dan contact op met de penningmeester (046 – 4495521).
3. Aanschaf trainingsbal door ieder spelend lid
Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 18 april 2014 is besloten dat NOAV geen centrale ballenaanschaf meer doet. Ieder lid draagt zelf zorg voor een trainingsbal. Voor een goede en betaalbare trainingsbal kunt
u terecht bij:
Wim Slangen Sport
Prins Bernhardstraat 63 (hoek met Molenstraat 1A) 6101EC Echt
Tel.nr. 0475-486446.
Maten ballen:
Dames
senioren
Maat
II
Heren
senioren
Maat
I

Dames
A-jeugd
II
Heren
A-jeugd
I

Dames
B-jeugd
II
Heren
B-jeugd
II

Dames
C-jeugd
III
Heren
C-jeugd
II

D-jeugd
III

E-jeugd
III

F-jeugd
III

G-jeugd
Mini bal

