
Hierbij meld ik mij aan bij de Rijense Handbal Vereniging als:  

 

Jeugd lid :  Competitie spelend 

Jeugd lid :  Geen competitie spelend, alleen trainingen 

Senior lid :  Competitie spelend 

Senior lid :  Veteranencompetitie spelend 

Senior lid :  Geen competitie spelend, recreant 

Donateur :   

Zomer lid :  
Geen competitie spelend, (periode van 1 april tot 1 

oktober) 

Voornaam : Man  Vrouw  

Achternaam : 

Adres : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Geboortedatum : 

Telefoon/Mobiel : 

E-mail : 

 

Bij inlevering van dit formulier een originele, recente, pasfoto bijvoegen. 

Formulier graag inleveren bij de ledenadministratie:  

Jeanne van Beek, Hoofdstraat 67, 5121 JB Rijen of zenden aan ledenadministratie@rhvrijen.nl 

 

• Ondergetekende verklaart dit lidmaatschap aan te gaan voor een periode van 

minimaal 6 maanden. 

• Ondergetekende verklaart zelf een bal aan te schaffen ten behoeve van de trainingen 

en de warming-up bij de wedstrijden. De Rijense Handbal Vereniging zorgt voor alle 

teams voor de wedstrijdballen. 

• Door ondertekening van dit formulier verplicht het lid zich, indien hij/zij de leeftijd van 18 

jaar bereikt, c.q. de leeftijd van 18 jaar reeds bereikt heeft en gaat deelnemen aan de 

NHV-competitie, tot het volgen van een scheidsrechtersopleiding en met als 

dientengevolge het leiden van wedstrijden als scheidsrechter. 

• Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij bij de verenigingen, waar hij/zij voorheen lid is 

geweest, aan alle financiële en andere verplichtingen te hebben voldaan. 

• Ondergetekende gaat akkoord met de contributiebedragen, zoals deze zijn genoemd in 

het contributie-overzicht (dit is terug te vinden op onze website: www.rhvrijen.nl (tabblad 

informatie). 

• Ondergetekende geeft wel / geen toestemming aan RHV om wedstrijd/teamfoto's op 

de facebookpagina en website van RHV te plaatsen. (doorstrepen wat niet van 

toepassing is) 

 

 

Ondergetekende is de laatste 24 maanden wel / niet lid geweest van een andere 

handbalvereniging.doorstrepen wat niet van toepassing is) 

http://www.rhvrijen.nl/


Indien ja, bij: 

 

Handbalverenging : 

Plaats : 

  

Datum : 

Handtekening : 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan de Rijense Handbal Vereniging 

om van zijn/haar, hieronder genoemde bankrekeningnummer, bedragen af te schrijven 

wegens contributie. 

 

Bankrekeningnummer 

(IBAN)                   

BIC code : 

Naam rekeninghouder : 

Handtekening 

rekeninghouder : 

Kenmerk machtiging : bonds- of lidmaatschapsnummer RHV 

Incassant-ID : NL70ZZZ402583960000 

 

Bij aanmelding van een lid dat 15 jaar of ouder is, willen we graag weten of je 

geïnteresseerd bent om te helpen binnen de vereniging bij een van de onderstaande 

zaken: 

Helpende hand bij werkzaamheden Ja  Nee  

Helpende hand bij activiteiten Ja  Nee  

(assistent)Trainer Ja  Nee  

Public Relations Ja  Nee  

Fundraising (acties; sponsors; e.d.) Ja  Nee  

Bestuursfunctie Ja  Nee  

Anders, te weten:   

 

Op de verwerking van uw gegevens is het Privacy Beleid RHV van toepassing. 

Op de website www.rhvrijen.nl vindt u dit beleid terug. 

 

Niet invullen 

Registratienummer : 

Inschrijfdatum : 
 

http://www.rhvrijen.nl/

