
Inschrijfformulier Handbal SV De Valken 

Ledenadministratie:   
Nannette Singer   
Hertog Willemweg 17 
1607 CV Hem 
06-28923705   
handbal@devalken.com 
   

 
Website: www.devalken.com 
Facebook: facebook.com/SVDeValken  
Twitter: https://twitter.com/svdevalken 
 

Het bestuur van Sportvereniging De Valken heet u/uw kind graag van harte 
welkom. Wij hopen dat u/uw kind veel plezier zal beleven tijdens trainingen en 
wedstrijden. Aanmelden bij onze vereniging kan door dit inschrijfformulier in te 
vullen en in te leveren bij bovenstaand adres. Aanmelding is voor het gehele 
seizoen en er kan voor 1 april opgezegd worden voor het volgende seizoen. 

Volledige naam       ______________________________________________ 

Geboortedatum      ______________________________________________ 

Geslacht                   V/M 

Adres                        ______________________________________________ 

Postcode en Woonplaats  __________________________________________ 

Telefoonnummer   _________________________________________________ 

Telefoonnummer mobiel   __________________________________________ 

E-mailadres     

____________________________________________________________ 

Overige opmerkingen    _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Na inschrijving volgt een mail met aanvullende informatie over onder andere 
de trainingstijden en de teamindeling. 
 
De jaarcontributie is afhankelijk van het geboortejaar en wordt in het najaar 
geïnd voor het hele seizoen. Wordt er later in het seizoen ingestroomd, dan zal 
de contributie aan het eind van het seizoen geïnd worden.  
 

http://www.devalken.com/


Bij De Valken hebben alle teams een aantal teamtaken. Het is gebruikelijk dat 
ouders (t/m de A-Jeugd) een aantal keer per jaar de tenues wassen, rijden naar 
uitwedstrijden en terrein- en zaaldiensten draaien. Spelers vanaf circa 15 jaar 
worden een aantal keer per jaar ingedeeld voor het fluiten van wedstrijden. 
Senioren worden ook ingedeeld voor het draaien van klokdiensten en 
bardiensten. 

Verder zijn wij altijd op zoek naar trainers, coaches, scheidsrechters en mensen 
die willen helpen bij het organiseren van een uitje of een activiteitendag. 
Mocht u ons hierbij willen helpen, dan horen wij dit graag. 

AVG-verklaring 

Op onze website onder het kopje Club info → AVG verklaring vindt u meer 
informatie over de privacyverklaring conform Algemene Verordening 
Gegevensbescherming binnen onze vereniging.   

Op de website kan beeldmateriaal worden gepubliceerd van wedstrijden, 
evenementen en/of teams. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van 
beeldmateriaal van u/uw kind, dan kunt u dat hieronder aangeven.  

□ Ik geef geen toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal van 

mij/mijn kind op de website.  

Machtigingsformulier 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging tot wederopzegging aan SV De 
Valken om in oktober het contributiebedrag van hieronder genoemde rekening 
af te schrijven. In het contributiebedrag is een vaste bijdrage voor het gebruik 
van de wedstrijdkleding inbegrepen. 

LET OP: Het lidmaatschap loopt per competitieperiode. Door ondertekening verplicht u zich tot de 

betaling van de volledige contributie, ook wanneer, om welke reden dan ook, u in de loop van het 

seizoen stopt. Afmeldingen dienen uiterlijk 1 april (uitsluitend schriftelijk of per mail) bij de 

ledenadministratie te worden ingediend. Bij te late afmelding zullen er kosten in rekening worden 

gebracht.   

IBAN   _____________________________________________ 
 
Naam rekeninghouder   _____________________________________________ 
 
Plaats   _____________________________________________ 
 
 
Handtekening   _____________________________________________ 


