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Beste handbalvriend(in),  

  

Je hebt nu een aantal keren mee getraind en we hopen dat het goed bevallen is. Wij als bestuur vinden 

het leuk dat jij je nu wilt aanmelden en wij hopen dat je een leuke tijd tegemoet gaat bij onze 

vereniging. Binnen onze vereniging hechten wij veel waarde aan plezier hebben in de handbalsport.   

Hieronder zie je hoe je ons kunt bereiken voor specifieke vragen, voor algemene vragen ga je natuurlijk 

eerst naar je trainer of coach. 

 
• Robert Seubring : Voorzitter, uitvoerende zaken vereniging. Telefoonnummer 0628825211 

 

• Harma Stubbe : Penningmeester, uitvoerden zaken omtrent de contributie e.a. financiële zaken.  

Telefoonnummer: 0621108826 

 

• Robert Bronsema : Wedstrijdsecretariaat, uitvoerende zaken omtrent alle wedstrijden en 

wedstrijd gerelateerde zaken.  

Telefoonnummer: 0623353750 

 

• Harry Bonthuis is de contact persoon voor  Algemene sponsor zaken. Telefoonnummer 

0652003090 

 

• Sandra Seubring : Leden en Bestuur secretariaat, Algemene correspondentie voor leden en niet 

leden en doet mededelingen namens het bestuur.  

Telefoonnummer 0629493882  

 

             Het Email adres waarop je ons kunt bereiken voor alle zaken omtrent de vereniging is: 

 

                                           bestuurhvbluestars@gmail.com  
 

  

Zoals elk andere vereniging hebben ook wij regels. Onze vereniging heeft zijn trainingen en 

wedstrijden in een gemeentelijke sporthal. Hiervoor gelden de regels van de sporthal.  (zie website 

“formulieren” gedrag regels) 

Wanneer je je aanmeld wordt je automatisch lid van onze vereniging en van het Nederlands Handbal 

Verbond voor de duur van 1 jaar. 

 

➢ Je lidmaatschap loopt van 1 juli (huidig jaar) tot en met 30 juni (het 

opvolgende jaar) , indien je tussentijds stopt dien je dit op te zeggen 

middels een mail naar het volgende email adres te verzenden; 

bestuurhvbluestars@gmail.com  Je dient nog het gehele lopende 

seizoen aan je contributieverplichting te voldoen. Dit omdat wij 

kosten maken aan o.a.  zaalhuur,  bonds- en verzekerings- kosten.  

 

➢ Wanneer je het lidmaatschap niet vóór 1 mei van het lopende seizoen 

waarin je speelt bij de vereniging hebt opgezegd, wordt dit 

automatisch/ stilzwijgend met een jaar verlengd.  

 

➢ Boetes tijdens wedstrijden, die door het NHV worden opgelegd dienen 

door de bestrafte persoon zelf betaald te worden aan de vereniging.  
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➢ Contributie  

 

De contributie wordt maandelijks geïnd , te weten omstreeks de 28e van de maand. 

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene 

ledenvergadering. Wij zullen een ieder op tijd informeren wanneer de Algemene ledenvergadering 

plaats zal vinden en waar. 

De betalingen zullen via automatische incasso gebeuren. Door middel van de bijgevoegde 

machtigingskaart geef je ons toestemming om de betalingen te incasseren. 

Voor alle onduidelijkheden of problemen met betalingen kunt u contact opnemen met onze 

penningmeester. Vraag gerust want overal is een oplossing voor.  

  

Penningmeester:    

Harma Stubbe , Email: bestuurhvbluestars@gmail.com 

 

 

➢ Kleedgeld 

 

Wij zijn afhankelijk van sponsoren, helaas valt het in deze tijd niet mee om sponsoren te vinden welke 

een meerjarenplan met ons willen realiseren.  

Om zekerheid te garanderen incasseren wij kleedgeld. 

Te weten € 10,- euro per lid, per seizoen. Hiervan wordt door de vereniging aan jou, als meespelend lid 

aan wedstrijden, een trainingspak en een tas ter beschikking gesteld. Deze blijven eigendom van de 

vereniging, bij ontvangst tekent elk lid voor ontvangst en aan het einde van het seizoen worden de 

trainingspakken en de tassen weer ingeleverd. Middels deze constructie kunnen wij gegarandeerd 

kleding en tassen voor nieuwe leden bestellen, dan wel kapotte kleding vervangen. 

      

Naast de machtigingskaart vragen wij je ook om de lijst met je gegevens in te vullen en deze de eerst 

komende training in te leveren bij de trainer/coach. Ook vragen we je om de privacy verklaring te 

tekenen en in te leveren, voor inhoud van deze verklaring verwijzen we je naar de site.  

Wij hopen dat je een fijne handbaltijd zult beleven bij onze handbalclub. Mochten er vragen zijn dan is 

het bestuur gaarne bereid deze te beantwoorden. Voor verdere informatie kunt u ook eens onze  

website bezoeken. www.hvbluestars.nl   

Op de website staan onder andere namen en gegevens van het complete bestuur. Ook vind je hier 

wedstrijdinformatie. Op de website www.handbal.nl vind je informatie van het Nederlands Handbal 

Verbond zoals spelregels en activiteiten die door het Nederlands Handbal Verbond worden 

georganiseerd 

                                                

 

 

                                        Met vriendelijke groet,  Het bestuur. 
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                                             Aanmeldingsformulier Lidmaatschap  

  

Persoonlijke gegevens: (onderstaande invul-velden graag duidelijk in blokletters invullen) 

  

  

Naam   : __________________________________________________________________  

  

Adres   : __________________________________________________________________  

  

Postcode  : __________________________________________________________________ 

    

Woonplaats  : __________________________________________________________________  

  

Geboortedatum: __________________________________________________________________  

  

Geslacht   : __________________________________________________________________  

  

Telefoonnr.  : __________________________________________________________________  

  

E-mailadres  : __________________________________________________________________  

  

Ik word  Jeugdlid / Seniorenlid.  

(doorhalen wat niet van toepassing is)  

  

Ik ga akkoord met de gedragsregels, rechten en plichten en contributiebeleid van het Nederlandse 

Handbal Verbond (NHV) en van Handbalvereniging Blue Stars.  

  

Naam  : ___________________________  Handtekening: ___________________________  

  

Datum : ___________________________  

            

  

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring 

ook door een ouder of voogd ondertekent te worden.  

  

Naam ouder/voogd    : _____________________________________________________  

  

Handtekening ouder/voogd  : _____________________________________________________  
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Machtiging doorlopende SEPA Incasso Algemeen  

  

Naam Incassant    : Blue Stars  

Adres incassant    : Elandhof 28 

Postcode/woonplaats incassant  : 9675JH Winschoten 

Land incassant     : Nederland  

Incassant-id     : NL57ZZZ400380380000  

Kenmerk machtiging (debiteurnr. lid)  : __________________ (in te vullen door penningmeester Blue 

Stars)  

  

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:  

Blue Stars om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 

af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 

de opdracht van Blue Stars.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

(NB, zie contributie voorwaarden) 

  

  

Naam en voorletters   : ________________________________________________  

Adres     : ________________________________________________  

Postcode/woonplaats   : ________________________________________________  

Land     : ________________________________________________  

IBAN (rekeningnummer)  : ________________________________________________  

  

Plaats en datum :  

                                   __________________________    

Handtekening :  

                                  ___________________________  
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  Voorwaarden en Informatie Lidmaatschap  

  

  

1. Lidmaatschap;  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd.  

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.   

Het lidmaatschap vangt aan met de datum vermeld op het inschrijfformulier, maar wordt pas 

geëffectueerd met de betaling van de contributie.  

  

2. Betaling;  

De contributie wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering en eventueel opnieuw 

aangepast. Indien er geen ledenvergadering heeft plaatsgevonden wordt de contributie stilzwijgend 

verlengd voor het volgend seizoen. Voor de hoogte van de contributie wordt verwezen naar de 

website (www.hvbluestars.nl).  

  

3. Beëindiging van het lidmaatschap;  

I.v.m. de voorbereidingen op een volgend seizoen (teamindeling en –opgave bij de bond), dient 

eventuele beëindiging van het lidmaatschap via een email te geschieden voor 1 mei in het lopende 

seizoen.  Indien u opzegt na 1 mei zal er nog voor het gehele volgende seizoen contributie moeten 

worden betaald. Dit omdat de kosten voor de vereniging wel doorgaan (zaalhuur, NHV per team, 

trainers).  

  

Afmeldingen gaan via de ledenadministratie per mail middels een schriftelijke opzegging. Email: 

bestuurhvbluestars@gmail.com 
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Alles nog even snel op een rijtje 

 

 

 
✓ Je lidmaatschap loopt van 1 juli (huidig jaar) tot en met 30 juni (het opvolgende jaar) , indien je 

tussentijds stopt dien je op te zeggen middels een email tav het bestuur naar het volgende email 

adres; bestuurhvbluestars@gmail.com Je dient nog het gehele lopende seizoen aan je 

contributieverplichting te voldoen. Dit omdat wij kosten maken aan o.a.  zaalhuur,  bonds- en 

verzekerings- kosten.  

✓ Wanneer je het lidmaatschap niet vóór 1 mei van het lopende seizoen waarin je speelt bij de 

vereniging hebt opgezegd wordt dit automatisch/ stilzwijgend met een jaar verlengd.  

✓ Boetes die door het NHV worden opgelegd dienen door de bestrafte zelf betaald te worden aan 

de vereniging.  

✓ De contributie wordt maandelijks geïnd, te weten omstreeks de 28e van de maand. 

✓ De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene 

ledenvergadering. Wij zullen een ieder op tijd informeren wanneer de Algemene 

ledenvergadering plaats zal vinden en waar. 

 

De hoogte van de contributie is op dit moment: 

 

E, D & C jeugd  € 18,50 

A & B jeugd      € 21,50 

Senioren        € 25,- 

Recreanten      €15,- 

 

Nb. Train je ook mee bij de senioren (naast het A of B team waarin je mee traint) dan betaal je ook € 25, - per maand, dit om de kosten van 

de sportzaal na rato te verdelen.  

 

 

✓ Leden die de verschuldigde contributie terugboeken dienen direct contact op te nemen met de 

penningmeester om te motiveren wat de reden is van de stornering. 

✓ Wanneer er verzuimt wordt te betalen zullen wij een 1e aanmaning sturen, wordt ook deze niet 

voldaan sturen wij een 2e aanmaning in dezelfde maand.  

✓ Wordt ook aan deze aanmaning niet voldaan dan zijn wij genoodzaakt het lid uit te sluiten van 

deelname aan trainingen en wedstrijden totdat de betaling voldaan is. 

✓ Parallel aan deze actie dragen wij vanuit de vereniging het innen van de schuld over aan een 

incasso bureau. De bijkomende kosten van het incasso bureau worden verhaald op het lid wat 

niet betaald. 

 

Deze regels en de algemene verenigingsregels kun je ook terug vinden op de website HV Bluestars. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur HV Bluestars.  

 

Getekend ter kennisname, lid / ouder / voogd van;  

 

Naam & datum: _______________________________________________________________ 

 

Handtekening:   ____________________________________________________________  
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                                     Toestemmingsverklaring 

 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over 

de 

vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 

ook foto’s en filmpjes van u op onze website en op social media (o.a. facebook) plaatsen. Met dit 

formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 

 

Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………… (verder: ondergetekende) H.V. 

BLUESTARS (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners. 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website- en facebookpagina 

van Blue Stars 

 

 Het opnemen van mijn pas- en teamfoto op de website- en facebookpagina van Blue Stars 

 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld 

een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 

organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
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Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LET OP: 

Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 
Naam ouder/voogd : ..…………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder/voogd : 

..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Graag alle velden met blokletters invullen, en pagina’s paragrafen, deze 8 formulieren inleveren bij 

de trainer. 

 

NB, maakt u zelf even een foto of een copy van deze inschrijf formulieren? 
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