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Tijdens de meest recente ledenvergadering (27-01-2020) zijn de volgende 
contributie bedragen vastgesteld:  

   
 

Categorie   per jaar 
per 

termijn 

Senioren   269,00 67,25 

Senioren midweek  180,00 45,00 

Recreanten   169,00 42,25 

A-jeugd   204,00 51,00 

B-jeugd   177,00 44,25 

C-jeugd   148,00 37,00 

D-jeugd   136,00 34,00 

E-jeugd   114,00 28,50 

F-jeugd   77,00 19,25 

Kabouters   69,00 17,25 

Trainingslid   83,00 20,75 

Verenigingslid   36,00 9,00 

 
   

Nijenrodes doet mee met de kortingsregeling via de U-Pas  - Sportpas (meer 

informatie hierover bij de penningmeester). 

Door het NHV (Nederlands Handbal Verbond) worden onderstaande 

leeftijdsindelingen gehanteerd;  

Leeftijdsgroep: Leeftijd: 

(peildatum 31 december) 

Kabouters 4 - 5 - 6 jr.  

F- jeugd  7 - 8 jr. 

E- jeugd  9- 10 jr.  

D- jeugd  11 - 12 jr. 

C- jeugd  13 - 14 jr.  

B- jeugd  15 - 16 jr. 

A- jeugd  17 - 18 jr. 

Senioren - Recreanten vanaf 19 jr.  
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Graag onderstaande gegevens aankruisen en invullen wat van toepassing is.                                                            
Het formulier is in te vullen op de computer, maar uitprinten en handmatig invullen mag ook.  

Achternaam 
 

Voornaam 
 Voorletters:  

Adres 
 

PC - Woonplaats 
  

Geboortedatum 
 

Geslacht 
 O Man -  O Vrouw 

Telefoon thuis 
 

06 nummer 
 

E-mail 
 

 

Ben je de afgelopen 24 maanden lid 

geweest van een andere 
Handbalvereniging? 

O nee 
O ja  
(indien ja; overschrijving moet mogelijk nog 
aangevraagd worden bij de oude vereniging) 

Hoe wordt de contributie betaald? Per 
automatische incasso  

(het automatisch geïncasseerde bedrag, kunt u altijd 
binnen 30 dagen terug vorderen) 

O in 4 termijnen 

O per seizoen  

 

E-mail adres contributiebetaler  

Bank- of Gironummer (IBAN) NL 

Op naam van  

HV Nijenrodes plaatst regelmatig foto’s 
en filmpjes op Social Media. Heb je hier 
bezwaar tegen? Mocht je extra geïnformeerd 

willen worden over de privacy regeling, neem 
dan contact op met ons secretariaat.   

O nee 

 
O ja  
 

 
➢ Indien het nieuwe lid jonger dan 18 jaar is, dient de wettelijk vertegenwoordiger ook zijn of 

haar handtekening te plaatsen! 
➢ Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij voor eigen risico en verantwoording deelneemt 

aan trainingen en wedstrijden, dat hij/zij de regels van de vereniging zal naleven en dat de 

verschuldigde contributie (seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus) volledig zal 
worden voldaan.  

➢ Na invulling en ondertekening, graag per email naar; ledenadministratie@nijenrodes.nl  

   
Vergeet niet een recente pasfoto in te leveren (liefst digitaal JPEG) 

Zonder pasfoto kunnen we niet registreren! 

 
Handtekening 
 

 
 
Datum 
 
 

Evt. extra mededelingen: 
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