
 
 

Inschrijfformulier HVC 

 
Persoonsgegevens       

Achternaam: Tussenvoegsel: 

Roepnaam: Voorletters: 

Nationaliteit: Geslacht: Man / Vrouw 

Geboortedatum: Ingangsdatum: 

 
 

Adresgegevens       
Straat: Huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

 
Contactgegevens       

Telefoonnummer: Mobiel: 

E-mailadres:  

 
KNVB       
Ben je al lid (geweest) bij een andere voetbalvereniging: 

Ja ☐ Nee ☐ KNVB nummer (indien bekend): __________________ 
Bij welke vereniging en in welk team speelde je: _                            _________________      
 
Contributie     
Bij aanmelding als lid van HVC tekent u voor betaling van de contributie en eventuele overige financiële 
verplichtingen jegens HVC (denk aan boetes voor gele- en rode kaarten). Dit blijft doorlopen tot einde 
lidmaatschap. Men gaat een lidmaatschap voor het gehele seizoen aan en men dient dan ook altijd de volledige 
contributie te betalen aan de vereniging. Bij inschrijving tijdens het seizoen zal deze naar rato worden berekend 
(vanaf oktober).  
De contributies kunnen bij HVC naast contant ook worden over gemaakt middels een acceptgiro die wordt 
verkregen van HVC of via bankoverschrijving met onderstaande gegevens (zie Bankoverschrijving). Wij 
verzoeken u dan ook bij het overhandigen van dit inschrijfformulier een keuze te maken uit onderstaande 
mogelijkheden: 

Bankoverschrijving: ☐ (IBAN: NL64INGB0000308686 T.N.V. Penningmeester HVC. Vul bij de omschrijving de 

         naam van het lid in en dat het contributie betreft) 

Acceptgiro:     ☐ 

Contante betaling:   ☐ 

 
De eerste helft van de contributie dient voor 1 september van het lopende voetbalseizoen op de rekening te staan 
van HVC. De tweede helft uiterlijk op 1 februari van het lopende voetbalseizoen.  
Als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is het lid niet langer speel- en traingerechtigd.  
Bij een oplopende contributieachterstand houdt HVC zich het recht voor om de incasso hiervan uit handen te 
geven aan een Incasso- en Deurwaarderskantoor. Voordat hiertoe wordt overgegaan, ontvangt u na het 
verstrijken van de factuurdatum eerst nog een herinnering en zo nodig een aanmaning. De dossierkosten en 
eventuele incassokosten worden via een eenmalige incasso verhaald op (de ouders/verzorgers van) het 
betreffende lid 
 
Lidmaatschap: 

☐ Senioren  Geboren 2002 of eerder € 220,- 

☐ Junioren Geboren 2003 t/m 2008 € 120,- 

☐ Pupillen  Geboren 2009 of later € 80,- 

☐ Donateur   € 25,- 

 
Opzeggen lidmaatschap      
U meldt zich aan voor een heel seizoen ingaand op 1 juli en eindigend op 30 juni van het jaar daaropvolgend. 
Indien u uw lidmaatschap niet opzegt voor 1 juni van dat seizoen, dan committeert u zich voor een volledig 
seizoen. Restitutie van de contributie (of een deel daarvan) is niet mogelijk. 



Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap dient per email te gebeuren. 
 
Als de kleding en/of materiaal is verstrekt door HVC blijft HVC ook eigenaar van de verkregen kleding en/of 
materiaal. Al het verkregen materiaal, kleding en voetbaltassen dienen in goede staat te worden ingeleverd. 

 
Toestemming       
Bij HVC worden er foto’s en soms ook video’s van de leden gemaakt tijdens de wedstrijden en trainingen. Deze 
foto’s kunnen gebruikt worden voor de HVC website en op social media kanalen van HVC. 

 
 Geef toestemming om foto’s en/of video’s te gebruiken voor bovengenoemde. 

 Geef geen toestemming voor bovengenoemde 

Privacy       
HVC hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Op de website hebben we ons privacy 
beleid staan, waarbij we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HVC 
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 
 Indien sprake is van leeftijd onder de 16 jaar: Ik (als ouder/opvoeder) geef toestemming voor het verwerken 

van persoonsgegevens ten behoeve van het voeren van een correcte ledenadministratie.  

 Indien sprake is van leeftijd 16 jaar of ouder: Ik geef toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens 

ten behoeve van het voeren van een correcte ledenadministratie. 

Bij jeugdleden: Inzet ouder(s)/verzorger(s) als vrijwilliger:     
HVC draait geheel op vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kan er niet gevoetbald worden. HVC 
verwacht dan ook van onze leden (ouders jeugdleden) een bijdrage te leveren door middel van vrijwilligerswerk. 
Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 2 maal per seizoenshelft een vrijwilligerstaak uit te voeren. 
Door het invullen van onderstaande keuzelijst willen we inventariseren wat de voorkeuren van onze leden zijn, 
zodat iedereen ingezet wordt op zijn of haar voorkeur.  
 

☐ Scheidsrechter 

☐ Teamleider 

☐ Jeugd Trainer, Keeper jeugd trainer 

☐ EHBO-er 

☐ Evenementen 

☐ Kantine (Bar en/of Keukendienst) 

☐ Commissie van ontvangst (Ontvangen elftallen, scheidsrechters etc) 

☐ Afkopen vrijwilligerswerk 30,- euro 

☐ Andere taak, welke vrijwilligerstaak zou je uit willen voeren: 

 
 

Ondertekening       
 
De gegevens vermeld op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van HVC. 
Ondergetekende geeft hierbij tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de 
aanmelding als lid. 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement (en/of Handboek 
jeugdzaken betreffende jeugdleden) via de site van HVC en tot slot dit formulier naar waarheid te hebben 
ingevuld en stemt in met alle genoemde voorwaarden en betalingsverplichtingen. 
 
 
 

Plaats ondertekening: 
 
 
 

 Datum: 

Naam ondertekenaar: 
 
 
 

 Handtekening: 

 

 


