Inschrijfgeld voor nieuwe leden:
- Senioren € 12, - Jeugdleden € 5, Inschrijfgeld wordt afgeschreven
via automatische incasso, of je
kunt het overmaken op
NL75RABO0105092967 t.n.v.
HV Bedo o.v.v. “Inschrijfgeld + je
naam”

Contributie
De contributie is samengesteld uit een NHV-bijdrage en een Bedo-bijdrage. De NHVbijdrage dient jaarlijks betaald te worden, de Bedo-bijdrage elk kwartaal, beide op basis van
vooruitbetaling.
De NHV-bijdrage wordt volledig afgedragen aan het Nederlandse Handbal Verbond voor
deelname aan de competitie. De Bedo-bijdrage wordt gebruikt voor de overige kosten voor
de club, zoals bijvoorbeeld de zaalhuur. Hierin zijn ook de vervoerskosten voor de
uitwedstrijden van jeugdleden meegenomen.
Voor het seizoen 2016-2017 is de contributie als volgt vastgesteld:
Categorie

Leeftijd

F-jeugd
E-jeugd
D-jeugd
C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd
Senioren
Senioren selectie

t/m 8 jaar
9-10 jaar
11-12 jaar
13-14 jaar
15-16 jaar
17-18 jaar
vanaf 19 jaar
vanaf 19 jaar

Bedo-bijdrage
(per kwartaal)
€ 25,00
€ 25,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 37,00
€ 37,00

2e training
(per kwartaal)

€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25

NHV-bijdrage
(per jaar)
€ 23,00
€ 28,75
€ 46,00
€ 51,75
€ 63,25
€ 63.25
€ 83,50
€ 83,50

Bij aanmelding in de periode 1 juli t/m 31 december wordt de volledige NHV-bijdrage
in rekening gebracht.
Bij aanmelding in de periode 1 januari t/m 30 april wordt 50% van de NHV-bijdrage in
rekening gebracht.
Betaling van contributie bij voorkeur per automatische incasso.
De NHV-bijdrage dient gelijktijdig met de eerste Bedo-bijdrage voldaan te worden.
Aanmelden als lid van HV Bedo kan men doen bij de trainer of bij de
secretaris. Bij aanmelding s.v.p. meenemen:
- Onderstaand ingevuld inschrijfformulier printen en invullen
- Het machtigingsformulier automatische incasso
- Een pasfoto met achterop naam en geboortedatum
- Inschrijfgeld overmaken (indien je geen gebruik maakt van de automatische incasso)

Ledenadministratie:
Willem Leenders
Margrietstraat 54
5741XN Beek en Donk
ledenadministratie@hvbedo.nl
Bankrekening: NL75RABO0105092967

Inschrijfformulier
Formulier voor het inschrijven als lid van HV Bedo

Naam: ..................................................................................................................
Voornamen: .........................................................................................................
Roepnaam: ..........................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Postcode/Woonplaats: .........................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................
Geboortedatum: ...................................................................................................
Geslacht: .............................................................................................................

Ik geef me op als lid van HV BEDO
Ik ben de laatste twee jaren WEL/GEEN lid van een andere
handbalvereniging geweest.
Indien wel: Welke vereniging: ..................................................
Periode: .................................................................
Niet vergeten in te leveren:
- Pasfoto met achternaam en geboortedatum
- Inschrijfgeld
- Machtigingsformulier

Datum: ............................. Handtekening: ...........................................................
Indien minderjarig, handtekening ouders: ............................................................

