
Naam : Voornaam :

Adres : Postcode : Woonplaats :

De contributie zal per maand worden voldaan middels automatische incasso. 
Met deze aanmelding verklaart het lid zich bereid, bij te dragen aan het goed functioneren van de 
vereniging door zich hiervoor persoonlijk in te zetten en wanneer gevraagd ondersteunende 
diensten te verrichten. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in 
het ledenbestand van de vereniging. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging 
worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- reclame- of onderzoeks-
doeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan het 
NHV in verband met aanmelding als lid.

Geslacht :

E-mail : Geboortedatum : - -

Mobiel : Telefoon :

Indien u eerder heeft gehandbald graag onderstaande invullen:

Handbalvereniging : te :

Lid vanaf (jaartal) : tot :

Is er spake van overschrijving?

Zo ja, is dit aangevraagd en uitgevoerd?

aanmeldingsformulier

Mail het aanmeldingsformulier, de incassomachtiging en een goede pasfoto 
naar: ledenadministratie@olympiahengelo.nl

Ondertekening:

Plaats : Datum :

Handtekening :

Handbalvereniging 
Olympia Hengelo

Secretariaat
Stockholmstraat 31| 7559 JP Hengelo

KVK: 40074587
www.olympiahengelo.nl



Voor het tweede lid van het gezin betaald u de volledige contributie, voor het derde en eventueel 
volgende lid is de helft van de contributie verschuldigd.

Betaling:
Per maand per automatische incasso.

Clubkleding:
Wit shirt, zwarte broek. De shirts worden door de vereniging verstrekt.

Pasfoto:
Voor de registratie bij het NHV is een recente pasfoto nodig. Deze moet ingeleverd worden samen 
met het aanmeldingsformulier. Dit mag ook digitaal maar moet wel van goede kwaliteit zijn. Mailen 
naar ledenadministratie@olympiahengelo.nl

Lidmaatschap beëindigen:
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk voor 1 april van het lopende seizoen, met in 
achtneming van de opzeggingstermijn van een jaar. Indien de opzegging niet tijdig en/of schriftelijk 
heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het eerst volgen-
de verenigingsjaar tenzij het bestuur anders beslist.

Secretariaat:
Karin van Heck/Lisa Veltman 
info@olympiahengelo.nl

Contributie:

Kabouters (t/m 6 jaar)

algemene informatie

E jeugd (9/10 jaar)

D jeugd (11/12 jaar) 

C jeugd (13/14 jaar) 

B jeugd (15/16 jaar) 

A jeugd (17/18 jaar) 

Senioren (19/20 jaar)

Senioren (21 jaar en ouder)  

Actieve niet-spelende leden  

Passieve steunende leden

F jeugd (7/8 jaar) 

€ 13,00 per maand

€ 15,00 per maand

€ 20,50 per maand

€ 21,00 per maand

€ 21,50 per maand

€ 23,00 per maand

€ 24,00 per maand

€ 26,00 per maand

€ 29,50 per maand

€ 14,50 per maand

€ 7,50 per maand

Handbalvereniging 
Olympia Hengelo

Secretariaat
Stockholmstraat 31| 7559 JP Hengelo

KVK: 40074587
www.olympiahengelo.nl



Naam : Voornaam :

Adres : Postcode : Woonplaats :

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Handbalvereniging Olympia 
Hengelo om van de hieronder aangegeven rekening, maandelijks het verschuldigde contributie 
bedrag te innen.

Geslacht :

Geboortedatum : - -

IBAN :

Aankruisen wat van toepassing is*: 

Kabouters (t/m 6 jaar)

incassomachtiging

Ondertekening:

Plaats : Datum :

Handtekening :

E jeugd (9/10 jaar)

D jeugd (11/12 jaar) 

C jeugd (13/14 jaar) 

B jeugd (15/16 jaar) 

A jeugd (17/18 jaar) 

Senioren (19/20 jaar)

Senioren (21 jaar en ouder)  

Actieve niet-spelende leden  

Passieve steunende leden

F jeugd (7/8 jaar) 

€ 13,00 per maand

€ 15,00 per maand

€ 20,50 per maand

€ 21,00 per maand

€ 21,50 per maand

€ 23,00 per maand

€ 24,00 per maand

€ 26,00 per maand

€ 29,50 per maand

€ 14,50 per maand

€ 7,50 per maand

Indien er meerdere leden van 1 gezin zijn, gaarne de namen aangeven:

*de eerste maand wordt er tevens €5,- inschrijfgeld afgeschreven

Handbalvereniging 
Olympia Hengelo

Secretariaat
Stockholmstraat 31| 7559 JP Hengelo

KVK: 40074587
www.olympiahengelo.nl
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