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             Secretariaat: Heideweg 4, 1132 DB Volendam:  

www.handbalvolendam.nl  

Inschrijvingsformulier HV KRAS/Volendam  

Alvorens u zich met dit formulier wilt aanmelden, heeft u recht op het volgen van een proeftraining.  

  

Naam en voornaam: __________________________________________________________________ 

Roepnaam: _________________________________________________________________________ 

Adres, postcode en plaats: _____________________________________________________________ 

E-mailadres en/of telefoonnummer: ______________________________________________________   

Geboortedatum: _____________________________________________________________________   

  

Bent u nog lid van een andere handbalvereniging? Ja/Nee. Zo ja? Welke _____________________ 

Bent u eerder lid van onze vereniging geweest? Ja/Nee. Zo ja, wanneer? _________________________ 

  

Bij inlevering van dit formulier dient u een recente pasfoto bij te sluiten.  

  

Contributie per seizoen: 

• F-jeugd   (7 en 8 jaar)   €24,45 per kwartaal 

• E-jeugd  (9 en 10 jaar)   €40,65 per kwartaal 

• D-jeugd  (11 en 12 jaar)   €45,25 per kwartaal 

• C-jeugd  (13 en 14 jaar)   €51.05 per kwartaal 

• B-jeugd  (15 en 16 jaar)   €61,55 per kwartaal 

• A-jeugd/Senioren (17 jaar en ouder)  €61,55 per kwartaal 

 

Wij verzoeken u, indien uw kind lid wordt van onze vereniging, de volgende regels in acht te nemen.  

• Bij inschrijving dient uw kind minimaal één jaar lang lid te blijven van onze vereniging, omdat 

de vereniging haar bondsafdrachten en zaalhuur over een jaar in de contributie heeft verrekend. 

Dit geldt vóór aanvang van ieder seizoen, beginnende 1 juli van ieder jaar. Dus afmelden moet 

vóór 1 juli. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap verplicht u zich tot het betalen van 

de nog openstaande contributie.  

• Handbalkleding dient door uzelf te worden aangeschaft. Clubkleding is met een flinke korting 

te bestellen via onze webshop op www.handbalvolendam.nl . De kleuren van HV KRAS zijn: 

oranje shirt en zwarte broek.  

• Neem contact op met de vereniging om te weten welke eventuele wedstrijdkleding u dient aan 

te schatten. Deze gegevens en overige trainings- en/of wedstrijdinformatie kunt u verkrijgen via 

email-adres: info@handbalvolendam.nl.  

• Indien dit formulier niet is voorzien van een handtekening (zie pag. 2), kunnen wij de 

inschrijving niet accepteren. Voor de leden beneden achttien jaar moet dit de handtekening zijn 

van één van de ouders of verzorgers/verzorgsters.  

• De contributie zal via automatische incasso per kwartaal worden geïnd van uw  

IBAN-rekeningnummer: ……………………………………………………….  

  

NB: Aan de Ouders:  

HV KRAS/Volendam wijst u er op dat tijdens trainingen en/of wedstrijden van uw kind(eren) 

camera- en/of foto-opnames kunnen worden gemaakt. Ook is mogelijk dat uw kind(eren) met hun 

volledige naam in de media worden genoemd. De reden hiervoor is dat:  

- aan de hand van bewegende beelden meer specifiek kan worden aangegeven hoe en waar uw 

kind(eren) zich (kan)(kunnen) verbeteren. Deze opnames zullen slechts worden bekeken door de 

trainer/coach en de getrainde kinderen zelf met het hierboven omschreven doel;  

- het door technische ontwikkelingen mogelijk is om ook jeugdwedstrijden van uw kind(eren) 

op te nemen en rechtstreeks of achteraf in uw woning te brengen. Voor uw kind(eren) is het in het  
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Secretariaat: Heideweg 4, 1132 DB Volendam:  

                                                                              www.handbalvolendam.nl  

algemeen prettig en inspirerend als ouders, grootouders en overige bekenden hun handbalprestaties 

kunnen volgen;  

- teamfoto’s na een goede prestatie zoals een ruim gewonnen wedstrijd en/of bij gelegenheid van 

een kampioenschap in de media (kunnen) verschijnen. Dit maakt kinderen trots op hun sport en 

heeft een wervend karakter.  

  

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met het 

bovenstaande.  

  

NB: Aan de kinderen:  

Indien je de leeftijd van 17 jaar hebt bereikt (A-jeugd) moet je conform de reglementen van het NHV 

je Handbalmasterz (spelregeldiploma gehaald hebben. Als je lid bent van de vereniging en je A- 

jeugdlid wordt, zal contact met je opgenomen worden om je door dit traject te kunnen begeleiden. Het 

is nog leuk ook!  

  

Wist u dat:  

• HV KRAS/Volendam ca. 200 professionals en vrijwilligers heeft? U kunt er ook eentje van 

worden! Neem dan contact met ons op.  

• Ons eigen ‘Gewenst Gedrag Protocol’ de standaard is geworden voor lokale verenigingen? Wij 

kennen dan ook een zeer ervaren en actieve commissie, die preventie tegen en bestrijding van 

ongewenst gedrag in de vereniging verzorgt.  

• HV KRAS/Volendam beschikt over eigen vervoer van en naar wedstrijden?  

• Wij een actief alcoholontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien van de jeugd t/m. 16 jaar? 

Meedoen aan ‘Glashelder” staat open voor alle leden.  

• HV KRAS Volendam de Sport-Koepel Edam-Volendam heeft opgericht? We werken nog altijd 

samen met deze succesvolle stichting!  

• Er verschillende in- en externe opleidingen beschikbaar worden gesteld aan vrijwilligers met 

ambitie? Denk bijvoorbeeld aan trainerscursussen - en scheidsrechteropleidingen, cursussen tot 

vertrouwenspersoon en diverse cursussen voor kantinepersoneel.  

• KRAS een erkende leerwerkplek is? We hebben al ruim10 jaar ervaring met stagiairs tot en 

met de HBO-opleiding.  

• KRAS/Volendam een van de meest succesvolle indoorsportverenigingen is van Nederland?  

• HV KRAS een gezellige kantine heeft in sporthal Opperdam, waar ook het handbalkantoor is 

te vinden?  

Als u een persoonlijk gesprek wilt om de vereniging beter te leren kennen, neem dan contact op met 

algemeen manager Joost Ooms, j.ooms@handbalvolendam.nl.  

  

Voor gezien en akkoord,  

Handtekening lid,  Is uw kind nog geen 18 jaar? handtekening ouder,  
   

 

  

Lid geworden op: ________________                      Registatienummer _________________ 

 

Aanmelding NHV:_______________                       Inlevering pasfoto:_________________  

 

  

PS: Wij vinden het fantastisch dat u lid van HV KRAS bent geworden. WELKOM!!!  


