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Beste aankomende HVV-er,
Van harte welkom bij HVV ‘70. We zijn blij dat je van plan bent om lid te
worden en verwachten dat je je snel thuis zal voelen.
Met dit boekje willen we je informatie geven over HVV’70 en over het
lidmaatschap van onze vereniging. Je treft in dit boekje ook het
aanmeldingsformulier aan.
HVV’70 is een vereniging waarin plezier en sportieve prestaties centraal
staan. We hopen dat jij dat ook zult ervaren en wensen je veel plezier toe.
Vriendelijke groeten,
Het Bestuur van HVV ’70
Arnoud Bergman, voorzitter

De Jeugdbegeleiding
Martijn van Velden
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Website
Alle informatie over trainingen, wedstrijden, bardiensten, overige
vrijwilligerstaken én alle nieuwsberichten is te vinden op onze website
www.hvv70.nl.

Wedstrijden
De wedstrijden worden zowel tijdens het veldseizoen als het zaalseizoen
op zondag gespeeld. Bij wijze van uitzondering organiseert het Nederlands
Handbal Verbond een enkele keer een wedstrijd op zaterdag voor de
B-, C-, D-, E-jeugd en F-jeugd.
Het veldseizoen loopt van eind augustus tot half
oktober en van eind maart tot half juni. De
thuiswedstrijden worden tijdens het veldseizoen
gespeeld op het handbalveld bij ons eigen
clubhuis. Het zaalseizoen loopt van half oktober
tot eind maart. De thuiswedstrijden worden dan
gespeeld in sporthal de Vliethorst in Voorschoten.
Bij uitwedstrijden kan een bijdrage in de
reiskosten worden gevraagd. Bij het rijden naar
uitwedstrijden verzamelen we bij het veld of bij
de Vliethorst (handbal is immers een teamsport).
We verwachten van ouders van jeugdleden dat ze
zelf voor vervoer zorgen van hun eigen kind. In
de praktijk gaan veel ouders gezellig mee naar de
uitwedstrijden.
Nieuwe leden kunnen deelnemen aan wedstrijden
zodra hun inschrijving bij het NHV is voltooid en de eerste contributie is
ontvangen. Ook bestaat de mogelijkheid om een keer als gast mee te
spelen met een team. Dit kan alleen na toestemming van de coach.
HVV’70 stelt per team tenues ter beschikking. Deze tenues blijven bij
elkaar in een tas van HVV ‘70, het wassen gebeurt om toerbeurt door
leden van het team of door hun ouders.
Vrijwel ieder team heeft een tweetal coaches. Bij de jeugd zijn dat
meestal ouders van jeugdleden of trainers. Deze coaches zijn het eerste
aanspreekpunt voor ouders voor zaken die het team betreffen. De namen
en telefoonnummers van de coaches staan op onze website vermeld.
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Trainen
We proberen zoveel mogelijk om iedereen meerdere
trainingsmogelijkheden per week aan te bieden. Wij verwachten dat
iedereen minimaal eenmaal per week op de training aanwezig is. Voor de
oudere categorieën is twee maal training gewenst. We trainen in het
zaalseizoen op woensdag en donderdag. Tijdens het veldseizoen trainen
we op woensdag en vrijdag op ons eigen veld. Ook zijn er dan extra
avonden voor bijvoorbeeld keeperstrainingen.

Recreanten
HVV ’70 heeft een enthousiaste groep recreanten die wekelijks eenmaal
traint. Tijdens het veldseizoen is de training op ons eigen veld. In het
zaalseizoen trainen de recreanten in de Vliethorst. De recreanten spelen
als regel geen wedstrijden, incidenteel kan er een wedstrijd worden
georganiseerd. Bij de recreanten staat gezelligheid centraal. Ervaring met
handbal is niet vereist om deel te kunnen nemen.

De jongste leden
HVV ’70 biedt de mogelijkheid aan jonge kinderen om uitsluitend te
trainen. De trainingen zorgen ervoor dat de kinderen plezier hebben en
houden in balspelletjes. Daardoor is de overstap naar de wedstrijdsport op
latere leeftijd gemakkelijk.
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Contributie
De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd. De contributie wordt
1 keer per jaar via automatische incasso geïnd.
De contributie kan jaarlijkse worden aangepast en is terug te vinden op
onze site www.hvv70.nl onder het kopje Lid Worden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5. Per jaar betaal je ook € 5 voor de
wedstrijdkleding (die door HVV voor ieder team geregeld wordt).
Voor minder draagkrachtige gezinnen is er de mogelijkheid een reductie te
krijgen. Als je hiervoor in aanmerking wil komen, neem dan contact op
met de penningmeester. Uiteraard word je verzoek dan vertrouwelijk
behandeld.
Leden kunnen alleen aan het eind van een verenigingsjaar, dat loopt van
1 juli tot en met 30 juni, hun lidmaatschap beëindigen.
Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan tot het eind van een
verenigingsjaar en zonder tegenbericht automatisch verlengd. Het
lidmaatschap dient vóór 1 juni schriftelijk bij de ledenregistratie te worden
opgezegd. Bij tussentijdse beëindiging blijft men contributie verschuldigd
tot de reglementaire opzegtermijn is bereikt.
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Activiteiten
Naast het handballen is er binnen HVV ’70 veel aandacht voor andere
ontspanning. Er is een zeer actieve jeugdcommissie voor de jeugd en voor
de oudere leden is er een kantinecommissie die allerlei activiteiten
organiseren.
Uiteraard kan een vereniging als HVV ’70 uitsluitend draaien omdat er
vele mensen bereid zijn om wat tijd en energie te steken in het draaiend
houden van de jeugdteams, de accommodatie of de vereniging als geheel.
Gelukkig maken vele handen licht werk en is het meestal ook erg leuk om
iets te doen. We rekenen dan ook op de ouders van de jeugdleden, de
oudere jeugd en op de senior leden voor de verschillende taken die er
liggen, zoals vervoer naar wedstrijden, coachen, verzorgen van
trainingen, wedstrijden leiden, schoonmaken, bardienst etc.

Inschrijfformulier
•
•
•
•

Lees dit informatieboekje eerst aandachtig door.
Voor leden beneden de 18 jaar moet één van de ouders of voogd
ondertekenen.
Een medische keuring is niet vereist. Als er (medische) zaken zijn waar
we rekening mee moeten houden, geef dit dan duidelijk aan.
Met dit formulier ga je akkoord met de voorwaarden van de vereniging
zoals deze staan vermeld in dit informatieboekje en in de statuten. Deze
vind je op onze site www.hvv70.nl
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Inschrijfformulier
Graag volledig en in duidelijke blokletters invullen
en inleveren bij ledenadministratie,
penningmeester of bestuur

Voor meer info www.hvv70.nl
Persoonlijke informatie
Voorletters plus achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Straat / Nummer
Postcode / Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Email-adres (bij jeugd van beide
ouders)
Wedstrijdsport of Recreatiesport
(alleen trainen)

Overige informatie
Reeds eerder lid van handbalvereniging? Zo ja
Welke?
Zo ja tot wanneer?
Zo ja heb je aan je financiële verplichtingen voldaan?
Ben je door iemand als lid aangebracht? Door wie?
Zijn er dingen die voor trainer en coach prettig /
noodzakelijk zijn om te weten? (bijvoorbeeld ziekte,
beperkingen etc.) heb je meer ruimte nodig, gebruik
dan de achterkant van het formulier

Doorlopende machtiging particulieren
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan
handbalvereniging HVV’70 om de bonds- en verenigingscontributie af te schrijven van
zijn/haar bankrekening- nummer. Incassering zal in één termijn geschieden.
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Doorlopende machtiging particulieren
Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 56 werkdagen de
tijd om zijn/haar bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Incassering

Eenmalig

Bankrekening nummer (inclusief Iban)
(Iban staat vermeld op het rekeningafschrift)

Ondertekening
Naam ondergetekende
(ouder of voogd als je jonger) bent dan 18 jaar
Handtekening:

Datum

