
Inschrijfformulier HV BEDO
     Ledenadministratie:
     ledenadministratie@hvbedo.nl

     Bankrekening HV BEDO:
     NL75 RABO 0105 0929 67

Naam:

Voornamen:

Roepnaam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnummers:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Geslacht:

Ik geef me op als lid van HV BEDO

Ik ben de laatste twee jaren            lid van een andere handbalvereniging geweest.

Indien wel: Welke vereniging: 

Periode:

Niet vergeten in te leveren:
• (Pas)foto (digitaal insturen via email naar de ledenadministratie)
• Machtigingsformulier (2e pagina van dit document)
• Toestemmingsformulier (4e pagina van dit document)

Datum:          Handtekening: ………………………………………………………………………………

Bij minderjarige leden gelieve te ondertekenen door een ouder/voogd.
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Wel

Geen

https://www.hvbedo.nl/
mailto:ledenadministratie@hvbedo.nl


Machtigingsformulier HV BEDO

Doorlopende machtiging aan:

Handbalvereniging BEDO
Anjerstraat 44
5741HK Beek en Donk
Nederland

Incassant ID: NL73ZZZ402385050000
Kenmerk machtiging: (Wordt verstrekt bij eerste incasso notificatie)
Reden betaling: Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Handbalvereniging BEDO om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Handbalvereniging BEDO.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

E-mailadres facturen:

IBAN:(bijv. NL01RABO0123456789)

BIC*:

Plaats en Datum:

Handtekening:   …………………………………………………………………….

*BIC is niet verplicht bij een Nederlands IBAN.
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Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA
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Contributie informatie HV BEDO
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig:

• € 12,- voor Senioren
• € 5,- voor Jeugdleden

Het inschrijfgeld wordt via automatische incasso afgeschreven.

Contributie:
De contributie is samengesteld uit een NHV-bijdrage en een BEDO-bijdrage. De NHV-bijdrage dient
jaarlijks betaald te worden, de BEDO-bijdrage elk kwartaal, beide op basis van vooruitbetaling.
De NHV-bijdrage wordt volledig afgedragen aan het Nederlandse Handbal Verbond (NHV) voor 
deelname aan de competitie. De BEDO-bijdrage wordt gebruikt voor de overige kosten voor de 
club, zoals de zaalhuur.

Betaling van contributie gaat per automatische incasso.

Categorie Leeftijd BEDO-bijdrage
(per kwartaal)

2e training
(per kwartaal)

NHV-bijdrage
(per jaar)

Niet-spelend lid - € 5,00 - -

F-Jeugd t/m 8 jaar € 26,50 - € 26,50

E-Jeugd 9-10 jaar € 26,50 - € 33,00

D-Jeugd 11-12 jaar € 27,50 - € 53,00

C-Jeugd 13-14 jaar € 27,50 € 12,00 € 59,50

B-Jeugd 15-16 jaar € 28,50 € 12,00 € 72,75

A-Jeugd 17-18 jaar € 28,50 € 12,00 € 72,75

Senioren Vanaf 19 jaar € 39,25 - € 96,00

Senioren selectie Vanaf 19 jaar € 39,25 € 12,00 € 96,00

Bij aanmelding in de periode 1 juli t/m 31 december wordt de volledige NHV-bijdrage in 
rekening gebracht.
Bij aanmelding in de periode 1 januari t/m 30 april wordt 50% van de NHV-bijdrage in 
rekening gebracht.
De NHV-bijdrage dient gelijktijdig met de eerste BEDO-bijdrage voldaan te worden.

Aanmelden als lid van HV BEDO kan men doen bij de ledenadministratie of bij de trainer.
Bij aanmelding a.u.b. meesturen:

• (Pas)foto (digitaal insturen via email naar de ledenadministratie)
• Inschrijfformulier (p. 1) en Machtigingsformulier (p. 2) volledig ingevuld en ondertekend
• Toestemmingsformulier (p. 4) ingevuld en ondertekend
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Toestemmingsformulier HV BEDO

Beste Leden / Ouders / Verzorgers,

In verband met de wet op gegevensbescherming van personen vragen wij u toestemming voor het
volgende:

Het gebruik en opslaan van uw gegevens voor de club administratie en deelname aan activiteiten 
zoals kamp en beach handbal.

Het gebruik van foto’s van bijvoorbeeld kamp of van het team op de website, facebook of de Mooi
Laarbeek-krant. U kunt altijd nog een geplaatste foto laten verwijderen.

Verder willen we leden, ouders, opa’s en oma’s vragen of ze bereid zijn om met activiteiten te 
helpen. 
Zet een kruisje waarmee u of een familielid graag zou willen helpen.

Bij minderjarige leden gelieve te ondertekenen door een ouder/voogd.

Naam:

Datum:

Handtekening:   …………………………………………………………………….
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Nee

Ja

Nee

Sponsoring
Scholenhandbal
Training geven (eventueel incidenteel)
Coachen van een team tijdens wedstrijden (eventueel incidenteel)
Speelfeesten van de F-jeugd
Verslag van een wedstrijd schrijven
Begeleiden van activiteiten zoals jeugdactiviteiten
Bestuur

Ja

https://www.hvbedo.nl/
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