
 
 
 
 
INSCHRIJVING 
 
Achternaam: 
 
Voornaam: 
 
Adres: 
 
Postcode:   Woonplaats: 
 
Geboortedatum:  
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Bent u lid van een handbalvereniging (geweest)? Ja / Nee* 
Zo ja, welke vereniging? 
  
Wanneer is het lidmaatschap beëindigd?  
  
Heeft u daar nog financiële verplichtingen? Ja / Nee* 
 
Is uw gezondheid in orde (eventueel toelichten)? Ja / Nee*    

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Ondergetekende verklaart: 

1. Bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en meldt zich hierbij aan als lid van 
Handbalvereniging DSS. 

2. Ook bij tussentijdse opzegging de contributie t/m 30 juni van het lopende 
verenigingsjaar te zullen voldoen. 

3. Bij opzegging voor het nieuwe seizoen dit vóór 15 mei van lopend verenigingsjaar zal 
doen. Na deze datum zal de volledige contributie voldaan dienen te worden. 

 
DSS sluit iedere aansprakelijkheid uit in geval van vervoer van leden door andere leden of hun 
ouders/verzorgers van of naar verenigings- of bondsactiviteiten. 
 
Verder aanvaardt ondergetekende dat het lidmaatschap tot schriftelijke wederopzegging (vóór 15 mei van 
verenigingsjaar) geldt. 
 
Datum:        Handtekening: 
 
___ /___ /_______      ________________________ 
 
Datum:        Handtekening ouder/verzorger: 
 
___ /___ /_______      ________________________ 
 
Onder de 18 jaar mede ondertekenen door ouder/verzorger. 
 
Dit formulier inleveren met bijvoeging van 1 recente pasfoto, machtiging en voor jeugdleden een 
eenmalige bijdrage van € 30,00 bij: 
 
Mw. C. de Groot 
Drakenburg 8 
1965 NR  HEEMSKERK 
tel: 0251-247252, mail: Pj.degroot132@casema.nl 



 

 

 

 

Verklaring: 
 
Voor het gehele lidmaatschap van u/uw kind wordt eenmalig uw toestemming gevraagd voor de 
volgende zaken: 
 
• Het maken van foto’s en/of video-opnamen door de leiding en/of fotograaf en/of 

cameraman/vrouw; 
• Het intern en/of extern publiceren van foto’s voor promotiedoeleinden van onze vereniging (bijv. 

flyers, posters, website en social media); 
• Het ontvangen van foto’s en/of video-opnamen via whatsapp. 
 
Onze vereniging maakt gebruik van internet (website), Facebook en whatsapp (groepsapp) als 
communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. Het gaat derhalve om algemeen toegankelijke media, 
waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. 
Voor het publiceren van foto’s op de site en Facebook en het meewerken aan opnames door externe 
instanties wordt dan ook uw toestemming gevraagd. 
 
Graag willen wij van een ieder van u weten of u wel of geen toestemming verleent voor publicatie van 
foto- en videomateriaal van u/uw kind. U wordt verzocht onderstaand gedeelte in te vullen. 
 
Ik verleen wel / geen toestemming voor publicatie van foto’s of opnames van mijzelf/mijn kind.  
 
Graag omcirkelen wat van toepassing is. 
 
 
 
Datum:        Handtekening: 
 
___ /___ /_______      ________________________ 
 
 
 
 
 
Datum:        Handtekening ouder/verzorger: 
 
___ /___ /_______      ________________________ 
 
Onder de 18 jaar mede ondertekenen door ouder/verzorger. 
 



 
 
 
 
 
MACHTIGING 
 
Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan DSS HANDBAL om de contributie/donatie tot 
schriftelijke wederopzegging van onderstaande rekening af te schrijven: 
 
Bankrekening (IBAN): 
 
Ten name van: 
 
Adres: 
 
Postcode:   Woonplaats: 
 
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij bank 
worden ingediend. 
 
Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan:  
DSS Handbal 
T.a.v. Mw. I. Mous 
Strengweg 3 
1969 KP  HEEMSKERK 
 

De contributie/donatie heeft betrekking op de volgende perso(o)n(en) en dient per jaar/kwartaal* 
plaats te vinden: 

 
1. Naam / Achternaam: 

 
Geboortedatum: 
 
 

2. Naam / Achternaam: 
 
Geboortedatum: 
 
 

3. Naam / Achternaam: 
 
Geboortedatum: 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Datum:        Handtekening: 
 
___ /___ /_______      ________________________ 
 
 
Datum:        Handtekening ouder/verzorger: 
 
___ /___ /_______      ________________________ 
 
Onder de 18 jaar mede ondertekenen door ouder/verzorger. 
 
Dit formulier voegen bij inschrijfformulier en inleveren bij: 
Mw. C. de Groot, 
Drakenburg 8 
1965 NR  HEEMSKERK 
0251-247252 
Pj.degroot132@casema.nl 
 


