
Aanmeldingsformulier H.V.O.S.

Achternaam

Voornaam

Geslacht Man

Vrouw

Geboorte datum Geboorte plaats

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon Mobiel

Emailadres 

Emailadres ouders (indien jeugdlid)

Naam ondergetekende (indien 
jeugdlid)

Wil je competitie Spelen? 
Indien Ja, dan één recente pasfoto 
bijvoegen of mailen naar 
msebel@upcmail.nl

Ja

Nee

Was je in de afgelopen 24 maanden 
lid van een andere handbalvereniging?

Ja

Nee

Zo ja, heb je 
overschrijving 
aangevraagd 
naar onze 
vereniging? 

Ja

Nee

IBAN Bank/Giro rekeningnummer: 

T.n.v.

Je kunt de contributie betalen per 1 x per jaar per half jaar 10 x per jaar

Zou u één of meer of meer 
vrijwilligerstaken willen uitvoeren? 
Vrijwillige inzet (geldt voor leden vanaf 
18 jaar) aankruisen wat van 
toepassing:

Ik zie af van vrijwillige inzet en koop dit af met het bedrag wat 
jaarlijks in de A.L.V. wordt bepaald.
Scheidsrechter

Trainer / coach

Schoonmaak kantine

Bardienst

Anders

Naam Datum

Handtekening

mailto:msebel@upcmail.nl


Foto’s en ander beeldmateriaal 
De vereniging laat via onze website, kabelkrant en door de vereniging beheerde sociale media, foto’s en video’s 
zien van activiteiten. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bv. tijdens evenementen, 
trainingen en wedstrijden. Ook u of uw kind kan op deze foto’s /video’s te zien zijn. Natuurlijk gaan we hier 
zorgvuldig mee om. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van personen. Hieronder vragen wij daarom 
uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u of uw kind. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s 
en video’s die door de vereniging, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s 
maken van activiteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat een ieder ook 
terughoudend is bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Ik geef toestemming om de hierboven bedoelde foto’s en video’s te plaatsen

Ik geef geen toestemming

Persoonsgegevens 
Bij inschrijving worden diverse van uw persoonsgegevens vastgelegd in de administratie van de Handbalvereniging 
Olympia Spijkenisse en van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Door ondertekening van dit formulier gaat u 
akkoord met het privacy statement, opgenomen op de website van Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse. 
www.hvoshandbal.nl , inzake de verwerking van persoonsgegevens van u en /of uw kind.

SEPA 
Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier machtig ik Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse tot 
wederopzegging de contributie, het (eenmalige) inschrijfgeld en eventuele afkoopbedragen af te schrijven van 
bovenvermeld rekeningnummer. De contributie zal worden bijgeschreven op onze IBAN rekening: 
NL72RABO0360555713 ten gunste van H.V.O.S. Op uw afschrijving is te zien ons Incassant ID: 
NL87zzz403857230000 en het machtigingskenmerk ( bondslidnummer).

Tevens heb ik alle informatie over het lidmaatschap van HVOS gelezen op www.hvoshandbal.nl onder 
‘Lidmaatschap’

Ik ga akkoord

Naam Datum

Handtekening

https://hvoshandbal.nl/wp-content/uploads/2018/06/Privacy-statement-HVOS.pdf
http://www.hvoshandbal.nl
http://www.hvoshandbal.nl
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