Welkom bij handbalvereniging Aristos-Best.
Aristos is een Bestse handbalvereniging, opgericht in 1974. De initiatiefnemers waren destijds Paula
en Peter Millenaar, die als nieuwe inwoners van Best de bouw van een sporthal aangrepen om hun
handbalpassie om te zetten in een handbalvereniging.
Goede sfeer in de vereniging en voldoende plezier aan de beoefening van de handbalsport achten we
van groot belang. Voor alle leeftijden worden er door het jaar heen daarom ook verschillende niethandbalactiviteiten georganiseerd, zoals het ouder-jeugdtoernooi, jeugdkamp, outdoor-activiteit en
gezellige feestelijke activiteiten.
Aristos treft het met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Mede door de inzet van alle trainers,
coaches, scheidsrechters en andere commissieleden, en de sportiviteit van al onze sporters genieten
wij samen van onze favoriete sport: handballen!
Je start in team
………………….…………………………………..
Je trainer/coach is
………………….…………………………………..
Bereikbaar onder nr:
………………….…………………………………..
Met de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn
wij verplicht uw toestemming te vragen voor het opnemen van gegevens in de administratie.
Welke persoonsgegevens worden verzameld en waar worden die bewaard?
N.a.w., tel.nr, Geb.datum + bonds nr. + mailadres(sen), (pas)foto van alle leden
Benodigd tbv bereikbaarheid en indeling teams.
Bewerking door wedstrijdsecretariaat en inzichtelijk voor bestuur.
Opslag: Wedstrijdsecretariaat en Bestuur (beveiligde toegang)
De persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en
zullen nimmer worden gedeeld met derden.
Ondergetekende geeft hierbij toestemming zoals hierboven omschreven.
Naam:

Handtekening

Informatie
Aanmelden

Om aan te melden vult u de strook op de andere zijde in en levert deze samen met
een recente pasfoto in bij het wedstrijdsecretariaat:
Paula Millenaar, Kopheuvel 5 te Best.
Voor het aanmelden van jongere jeugdleden is het gewenst dat een ouder hierbij
aanwezig is. Vermeldt u achter op de pasfoto wel even uw naam!

Contributie

De contributie bij handbalvereniging Aristos is samengesteld uit bondscontributie en
verenigingscontributie. Een toelichting op de samenstelling van deze contributie is te
vinden op onze website www.aristos-best.nl onder het kopje ‘Algemeen’ bij het item
‘Contributie’.
Voor de betaling van de contributie ontvangt u na aanmelding een bericht van de
penningmeester. Hiermee kunt u aangeven of u via automatische incasso of een
eigen overschrijving wilt betalen. Tevens zal dan het inschrijfgeld verrekend worden.
Voor het seizoen 2019 – 2020 is de contributie als volgt vastgesteld:
Leeftijdscategorie
F-jeugd
F-jeugd
E-jeugd
D-jeugd
C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd
Senioren
Recreanten

Leeftijd
5 en 6 jaar
7 en 8 jaar
9 en 10 jaar
11 en 12 jaar
13 en 14 jaar
15 en 16 jaar
17 en 18 jaar
19 jaar en ouder
19 jaar en ouder

Contributie
€ 123,€ 145,€ 176,€ 195,€ 226,€ 251,€ 264,€ 316,€ 114,-

(indien de speel(st)er minderjarig is dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) te ondertekenen.

Volgens de statuten van handbalvereniging Aristos bent u contributie verschuldigd
over het gehele seizoen, lopende van 1 juli t/m 30 juni. Dit geldt ook bij tussentijdse
schriftelijke opzegging! In het geval van een geschil beslist het bestuur van
handbalvereniging Aristos.

Naam en handtekening Ouder/Verzorger:

Kortingen

Naam en handtekening ouder/Verzorger:

Namens het bestuur van Aristos-Best

Inschrijvingsformulier seizoen 2019 – 2020

Gezinskortingen gelden alleen over de verenigingscontributie en zijn als volgt:
25% voor het in leeftijd derde gezinslid,
50% voor het in leeftijd vierde gezinslid,
75% voor elk in leeftijd volgend gezinslid.
Voor meer informatie met betrekking tot contributie en kortingen kunt u terecht bij
de penningmeester en met betrekking tot het
lidmaatschap bij het wedstrijdsecretariaat:
Paula Millenaar (wedstrijdsecretariaat) 0499-310577
of op onze website: www.aristos-best.nl

Inschrijvingsformulier seizoen 2019 – 2020

Inschrijving
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum: __ /__ /_____

Geslacht: M / V*)

Telefoon:
E-mail:
Bent u al lid van een handbalvereniging (geweest)? Ja / Nee*)
Zo ja van welke vereniging?
Wanneer is dat lidmaatschap beëindigd? __ / __ / _____
Heeft u daar nog financiële verplichtingen? Ja / Nee*)
Van welke sportverenigingen bent u nog meer lid?
Is uw gezondheid in orde (eventueel toelichten)? Ja / Nee*)
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Ondergetekende verklaart:
1. Bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en meldt zich hierbij
aan als lid van handbalvereniging Aristos.
2. Ook bij tussentijdse opzegging de contributie t/m 30 juni van het
lopende verenigingsjaar te zullen voldoen.
Aristos sluit iedere aansprakelijkheid uit in geval van vervoer van leden door andere
leden of hun ouders/verzorgers van of naar verenigings- of bondsactiviteiten.
Verder aanvaardt ondergetekende
wederopzegging geldt.
Datum:

dat

het

lidmaatschap

Handtekening:

__ / __ / _____
Beneden 18 jaar mede ondertekenen door ouder en/of voogd.

Inschrijvingsformulier seizoen 2019 – 2020

tot

schriftelijke

