
  Handbalvereniging Combinatie ‘64 
 
Inschrijfformulier 
 
Naam    : __________________________________________________ 
Voornamen   : __________________________________________________ 
Straat en huisnr.  : __________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : __________________________________________________ 
Geboortedatum   : __________________________________________________ 
Geslacht   : __________________________________________________ 
Telefoonnummer  : __________________________________________________ 
Mobiel telefoonnummer  : __________________________________________________ 
E-mail    : __________________________________________________ 
IBAN Bank-/Gironummer : __________________________________________________ 
 
Ondergetekende verklaart hierbij een lidmaatschap aan te gaan met H.V. Combinatie ’64. 
 
Ondergetekende geeft middels ondertekening de penningmeester toestemming, tot wederopzegging, 
maandelijks de contributie te incasseren ten gunste van H.V. Combinatie ’64 te Losser o.v.v. 
contributie. 
Tevens zal eenmalig, met de eerste contributie, het inschrijfgeld a € 17,00 p.p. geïncasseerd worden. 
 
De contributie bedraagt € _______ per maand. 
De eerste contributie zal ingaan op  _______ 
 
Het is ondergetekende bekend dat het lidmaatschap met de vereniging uitsluitend schriftelijk bij de 
ledenadministratie van de vereniging kan worden beëindigd. Dit dient voor 1 juni te geschieden. 
Indien niet voor de genoemde datum schriftelijk is opgezegd, zal ondergetekende het lidmaatschap 
blijven doorbetalen gedurende een heel jaar tot en met 31 mei van het volgende jaar.  
 
Tevens gaat ondergetekende akkoord met een eventuele contributieverhoging conform een besluit 
van de algemene ledenvergadering. 
Wij vragen hierbij ook om toestemming voor het plaatsen van foto’s van vereniging gerelateerde 
activiteiten op social media en website. 
 
Losser, ________________(datum) 

 
       Handtekening: 
        

__________________________ 
 
       Handtekening (ouder/voogd)*: 
         

________________________ 
* Indien minderjarig dienen de ouder(s) of voogd te ondertekenen 

 
Ledenadministratie: 
Ine olde Keizer 
Enschedesestraat 77 
7582 PM Losser 
Email: iokeizer@kpnmail.nl 
 
Uw gegevens worden gebruikt conform onze privacy policy zie www.combinatie64.nl. 



 
Handbalvereniging Combinatie ‘64 

 
Hartelijk welkom bij Handbalvereniging Combinatie ’64. Het bestuur en de leden hopen dat u er een 
prettige en sportieve sfeer zult vinden. 
Als lid van Combinatie ’64 zijn er enkele punten waarvan men op de hoogte dient te zijn. Hieronder volgt 
een opsomming: 

 
- Speelgerechtigd: 

Als lid is men speelgerechtigd nadat een ondertekend inschrijfformulier en  
1 recente pasfoto of eigen portretfoto (alleen gezicht) ingeleverd zijn bij de ledenadministratie:  
Ine olde Keizer, Enschedesestraat 77,  7582 PM Losser.  (dit kan ook digitaal iokeizer@kpnmail.nl) 

 
- Inschrijfgeld: 

Het bovengenoemde inschrijfgeld bedraagt € 17,- Dit is inclusief tenuebijdrage. Het tenue blijft 
eigendom van Combinatie ’64. 
Het inschrijfgeld wordt eenmalig geïncasseerd met de eerste contributie-incasso  

 
- Contributie: 

De contributie wordt middels een machtiging maandelijks door de penningmeester op 
bankrekeningnummer NL12RABO0337303177 overgemaakt ten gunste van H.V. Combinatie ’64 te 
Losser 
 
De contributie per maand bedraagt: H-jeugd (kabouters)  € 13,50 
     F-Jeugd t/m Jeugd 14 jaar  € 20,00 
     Jeugd 15 t/m 17 jaar  € 22,00 
     Studenten vanaf 18 jaar  € 25,00 
     Volwassen leden   € 30,00 
     Recreanten   € 24,00 

Ondersteunende leden  €   7,00 
     Tijdelijk rustende leden  € 12,50 
 
Overgangsregeling: Indien een lid voor 1 augustus naar een andere leeftijdscategorie overgaat, dan 
wordt de contributie aangepast. 

 
- Verenigingsjaar: 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei 
 

- Opzegging: 
Het lidmaatschap kan alleen opgezegd worden met ingang van het nieuwe verenigingsjaar (voor 1 juni) 
d.m.v. een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. Dit is in verband met de financiële 
afdracht welke de vereniging jaarlijks moet afdragen aan het Nederlands Handbal Verbond. 

 
- Training en wedstrijddagen: 

Trainingen zijn in principe op dinsdag, donderdag en vrijdag in sporthal De Fakkel te Losser. 
Competitiewedstrijden worden meestal op zondag gespeeld. Wedstrijden F-toernooien en wedstrijden in 
de hogere klasse worden ook regelmatig op zaterdag gespeeld. 

 
- Vervoer: 

Het vervoer van jeugdleden naar uitwedstrijden wordt verzorgd door de ouders. Mocht u in het bezit zijn 
van een auto, hopen wij dat u zich voor het vervoer wilt inzetten. 

 
- Het tenue: 

Oranje shirt, zwarte broek, witte sokken en zaalschoenen; 
 (zaalschoenen mogen niet afgeven op de vloer) 
De leden krijgen het shirt en broek van de vereniging en deze dienen na de wedstrijd ingeleverd te 
worden bij de coach. 

 
- Informatie: 

Wilt u meer weten over onze vereniging dan kunt u met vragen terecht bij de trainer/coach of bij het 
secretariaat. Een huishoudelijk reglement en een “wie-doet-wat” overzicht ligt ter inzage bij het bestuur. 
Tevens beschikken wij over een handbalsite: www.combinatie64.nl en kunt u ons volgen op facebook. 
 
 
     Veel plezier en sportiviteit toegewenst namens, 
      Bestuur H.V. Combinatie ‘64 


