Handbal Vereniging Niedorp

Inschrijfformulier
O
O

Ik vind het leuk om gezellig te gaan handballen bij HVNiedorp en word lid.
Ik wil graag een keertje meetrainen en beslis daarna of ik wil handballen.

Naam:
__________________________________________________________________________________
Adres:
__________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________
Telefoonnummer(s):____________________________________________________________________
Geboortedatum:
_______________________________________________________________________
E-mail:
_________________________________________________________________________________

Pasfoto
35 x 45 mm
____________________________________
Handtekening ouder/verzorger

Inleveren bij:
Renate Langedijk , Sterappel 3, Tel. 06-12400747
of
Martin Ruiter, Bestuurslid, Dorpsstraat 132, 1733 AR Nieuwe Niedorp, Tel. 0226-413429

Meer informatie over onze handbal vereniging kunt u op onze website vinden: www.hvniedorp.nl.

Welkomstbrief
U heeft uw kind of uzelf net aangemeld als lid van Handbal Vereniging Niedorp.
Als eerste willen wij u van harte welkom heten en veel handbalplezier toewensen!
In deze brief willen wij u zoveel mogelijk informatie geven. Voor informatie kunt u ook altijd terecht op onze site:
www.hvniedorp.nl . Mocht u na het lezen of later nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Over onze vereniging
Handbal Vereniging Niedorp is opgericht op 16 april 1946 en heeft een ledenaantal van ongeveer 100 personen in de
leeftijd van 5 t/m 55 jaar. Handbal is een teamsport. Er wordt gespeeld in competitieverband, in een buiten- en een
binnenseizoen. Het buitenseizoen is van begin september t/m eind oktober en van half maart t/m eind mei. Er wordt
dan gespeeld en getraind op het handbalveld op het sportcomplex in Nieuwe Niedorp.
Het binnenseizoen is van half oktober t/m half maart. In deze periode wordt er getraind en worden
de thuiswedstrijden gespeeld in de Niedorphal in Winkel. Bij uitwedstrijden wordt er vertrokken vanaf het
parkeerterrein bij het sportcomplex.
Wat verwachten wij van u als ouder(s), verzorger(s)
Het beoefenen van teamsport door uw kind of uzelf schept ook een aantal verplichtingen voor u, ook als ouder(s)/
verzorger(s), want zonder uw inzet kan onze vereniging niet bestaan. Wij vragen van u om, via een roulatiesysteem,
te rijden naar uitwedstrijden en om via een rooster mee te draaien in diensten (schoonmaken, zaaldienst,
kantinedienst en/of fluiten van wedstrijden). Deze diensten (die ook gelden voor onze seniorenleden) kunnen
helaas niet vrijwillig zijn. Uiteraard kunt u altijd onderling ruilen als de dag/ tijd voor u niet uitkomt.
In de Niedorper en op de website www.hvniedorp.nl staat wanneer u aan de beurt bent. Op de site www.nhn.nhv.nl
vindt u informatie over de wedstrijden, standen, etc. en eventuele wijzigingen in de wedstrijden!
Verder dient u altijd op tijd afbericht te doen voor een wedstrijd of training. Afspraken hierover worden per
team gemaakt door de coach en trainer.
Wat moet mijn kind of ik aan bij een wedstrijd?
Onze clubkleuren zijn geel en zwart. Al onze teams zijn gesponsord dus u hoeft geen shirt te kopen. Zelf moet u
aanschaffen: wielrenners-/slidingbroekje (zwart), kniebeschermers (zwart) sokken (zwart) en
goede handbalschoenen (voor het binnenseizoen met lichte zool, deze mogen niet buiten gedragen zijn.)

Contributie
De contributie ligt, afhankelijk van de leeftijd, tussen de € 50,- en € 184,- per jaar. U ontvangt de factuur na de
algemene ledenvergadering die altijd in oktober gehouden wordt. Om de contributie zo laag mogelijk te houden en
materialen te bekostigen organiseren wij elk jaar een aantal acties bijv. Grote Club Actie, snoepverkoop en bollen
pellen. De informatie hierover krijgt u altijd via de coaches van de teams.
Wij hopen dat uw kind en u zich thuis zullen voelen bij onze vereniging!
Met vriendelijke sportgroeten, namens het hele bestuur van onze vereniging,

