WPK

Inschrijﬀormulier WPK/Westlandia
Ondergetekende geeft zichzelf of zijn/haar zoon of dochter hierbij tot wederopzegging op als lid van
Handbalvereniging WPK/Westlandia en verklaart akkoord te zijn met alle op dit formulier gestelde zaken.
Persoonlijk
Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Contact info
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel

E-mail adres
Financieel
WPK/Westlandia int de contributie door middel van automatische incasso. Wij verzoeken u ons hiervoor te
machtigen. De machtiging geldt tot wederopzegging of tot het beëindigen van het lidmaatschap.
De jaarcontributie wordt steeds medio september/oktober geïnd. Indien het lidmaatschap na dit moment wordt
aangegaan, vindt de incasso z.s.m. plaats. Wij verzoeken u onderstaande SEPA machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Doorlopende machtiging SEPA
Incassant ID

NL69ZZZ403975930000

Reden machtiging

Innen contributie

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan WPK/Westlandia om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van WPK/Westlandia. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden .

Uw rekeningnummer (IBAN)
Naam rekeninghouder
Plaats en datum

Handtekening

Overig
Eerder lid geweest van een handbalvereniging?
Zo ja, bij welke vereniging
Zo ja, van wanneer tot wanneer?*
Voorkeur voor team bij WPK/Westlandia**
*Indien het lidmaatschap bij de vorige vereniging minder dan 12 maanden geleden werd beëindigd, dan moet er overschrijving worden
aangevraagd. Voor meer info zie www.handbal.nl of vraag ernaar bij de ledenadministratie van WPK/Westlandia.
** U kunt uw voor keur voor een bepaald team uitspreken, echter kunnen wij niet garanderen dat bij de indeling deze voorkeur wordt
gehonoreerd.

Ruimte voor eventuele opmerkingen welke relevant kunnen zijn voor ons als vereniging (bijvoorbeeld
medicijngebruik, lichamelijkeongemakken enz.).

Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met mensen binnen de vereniging
die hier rekening mee dienen te houden.
Actieve inzet
WPK/Westlandia is een vereniging vóór en dóór leden. Een vereniging kan alleen bestaan dankzij de inzet van
vrijwilligers. Dit betekent dat er naast speelplezier ook verplichtingen bestaan. Wij als vereniging proberen altijd
gericht mensen te benaderen voor vrijwilligersfuncties. Hiervoor is het voor ons praktisch om te beschikken over
bepaalde informatie van leden of (bij jeugdleden) informatie over hun ouders. Wij verzoeken u om onderstaande
vragen in te vullen. Bepaalde taken (bijv. per toerbeurt draaien van bardiensten) kunnen wij bij onvoldoende
vrijwilligers ook verplichten.
Beroep lid (bij senioren)
Ik volg een beroepsopleiding (bij oudere jeugd)
Beroep vader (bij jeugdleden)
Beroep moeder (bij jeugdleden)
Eventuele handbalervaring vader (bij jeugdleden)

ja / nee

Eventuele handbalervaring moeder (bij jeugdleden)

ja / nee

Voorkeur voor vrijwilligersfunctie
- Trainen team zelfstandig

ja / nee

-

Assisteren bij training

ja / nee

-

Coachen team

ja / nee

- Ondersteuning coach team (begeleiding)

ja / nee

-

ja / nee

Verenigingsscheidsrechter

- Bondsscheidsrechter

ja / nee

- Bereid tot volgen van scheidsrechters cursus

ja / nee

-

Bardienst

ja / nee

- Bekleden van een bestuursfunctie
-

ja / nee

Commissie
o

Activiteitencommissie

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

o

Kantinecommissie

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

o

Scheidsrechterscommissie

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

o

Sponsorcommissie

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

o

Toernooicommissie

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

o

Website / nieuwsbrief

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

o

Ledenadministratie

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

o

Wedstrijdsecretariaat

actief deelnemen / incidenteel ondersteunen / nee

Enquête sponsoring
WPK/Westlandia kan niet zonder grote en kleine sponsors en leden van de club van 50. Wij bieden u of uw bedrijf
diverse sponsormogelijkheden. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u dat hieronder aangeven. De
sponsorcommissie zal dan contact met u opnemen om te kijken wat de beste match is.
Interesse in sponsoring team, reclamebord, overig

ja / nee

Interesse in sponsoring logo op website

ja / nee

Interesse in lidmaatschap Club van 50

ja / nee

Contributiebedragen en afspraken
Contributie Seizoen 2020/2021
Senioren

€ 285,00

A-jeugd

€ 242 ,50

B-jeugd

€ 217 ,50

C-jeugd

€ 2007,50

D-jeugd

€ 190,00

E-jeugd

€ 165,00

F-jeugd

€ 145,00

Kabouters

€ 40,00 / half jaar

Personen die op of na 1 januari lid worden, betalen 50% van de voor hun geldende contributie uit
bovenstaand overzicht. Personen die voor 1 januari lid worden of reeds waren, betalen 100% van de voor hun
geldende contributie uit bovenstaand overzicht.
Inschrijfgeld € 10,- en korting van af het 3 e jeugdlid € 15, Afmelding dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie voor het einde van het seizoen, dus uiterlijk
1 juni . Leden zijn te allen tijde verplicht hun contributie voor het lopend seizoen volledig te voldoen. Restitutie
van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.
Afmeldingen die na 1 juni de ledenadministratie bereiken, vallen onder de categorie “te late afmeldingen” en
kunnen pas doorgevoerd worden met ingang van het volgende seizoen . Deze leden zijn dus naast de contributie
voor het lope nd/afgelopen seizoen ook de contrib utie voor het opvolgende seizoen verschuldigd.
Vervoer naar uitwedstrijden geschiedt per toerbeurt. U dient te beschikken over een inzittendenverzekering.
WPK/Westlandia is niet aansprakelijk v oor ongevallen opgelopen tijdens het beoefenen van de handbalsport of
vervoer van en naar de plaats waar de sport wordt bedreven in welke vorm dan ook evenals voor diefstal of elke
andere vorm van schade aan persoonlijke bezittingen. Deelname is voor eigen risico. Wel zijn alle geregistreerde
leden verzekerd middels een collectieve verzekering via het nhv. Deze verzekering heeft een beperkte dekking.
Voor meer/volledige informatie hierover zie www.handbal.nl
Inleveren inschrijﬀormulier
Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijﬀormulier dient ingeleverd te worden bij de ledenadministratie. Dit
kan middels scannen en mailen of per post. VERGEET NIET EEN RECENTE PASFOTO BIJ TE VOEGEN!
Contactgegevens ledenadministratie:
t.a.v. Hilde Kortekaas
Zijpe 18
2673 BE Naaldwijk
leden@westlandia.nl
Kennis genomen van en akkoord met het regelement van WPK/Westlandia . ( kijk op Westlandia.nl )
Naam

Handtekening

