
 

Aanmeldingsformulier WHC 

WEGDAMSE HANDBAL CLUB 
Aanmelding/Afmelding/Wijziging Formulier 

 

 

 
 

Achternaam: Voorletter(s): Roepnaam: 

Adres: Postcode: Plaats: 

Tel: Mobiel: 

E-mailadres: 

Aanmelding: Afmelding: Wijziging: 

Geboortedatum: 

Heb je al eerder gehandbald?  Nee/Ja  van  …..........................tot   …................................. 

 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan handbalclub 

WHC om van zijn/haar rekening in vier termijnen een bedrag af te schrijven wegens 

contributieverplichtingen en kledingbijdrage zoals vastgesteld op de jaarvergadering. 

 

Ondergetekende (eventueel ouder of voogd):  
 
 

  
 

 
 

Aanmelden als lid kan door dit formulier te mailen naar info@whchengevelde.nl 
 

Tevens hebben wij (tegelijk met het aanmeldingsformulier) een pasfoto nodig, deze 

graag digitaal aanleveren (jpeg).  

 

Wijzigingen/Afmelden van het lidmaatschap moeten eveneens middels dit formulier 

kenbaar gemaakt worden. Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden via  e- 

mailadres: info@whchengevelde.nl Afmelden voor het volgende seizoen dient te 

gebeuren vóór 1 maart. 
 

Automatische machtigingen worden alleen op deze manier stopgezet voor het nieuwe 

seizoen. Indien dit formulier niet tijdig wordt ingeleverd, blijft men automatisch nog 

één seizoen lid. Van deze regel zal niet worden afgeweken in verband met indelingen 

van de diverse teams en de ledenopgaven en contributies aan het NHV. 

 

Indien je je na 1 maart dan wel gedurende het seizoen aanmeldt, ben je niet verzekerd 

van het spelen van wedstrijden gedurende het nieuwe seizoen. Trainen kan altijd.  

Naam: Datum: 

IBAN: 

mailto:info@whchengevelde.nl


Binnen WHC verlangen wij van onze leden (dan wel ouders van de minderjarige 

leden) dat zij zich op enige wijze inzetten voor de club. Zonder vrijwilligers kan onze 

club niet draaien en vele handen maken licht werk!  

 

Ik/mijn ouders kiezen om als vrijwilliger het volgende voor de vereniging te doen 

(minimaal één onderwerp aankruisen): 

 
 

o team begeleiden/ coachen 

 

o team training geven/ assisteren 

 

o helpen bij activiteiten 

 

o lid van de technische  commissie 

 

o fluiten van (jeugd)wedstrijden 

 

o lid van de activiteitencommissie 

 

o lid van de inkomstencommissie 

 

o bestuurstaak  

 

 

Namens het Bestuur van WHC willen wij u bedanken voor uw medewerking. Voor 

verdere informatie: www.whchengevelde.nl 

 

Ondergetekende heeft van bovenstaande bepalingen kennis genomen en verklaart zich 

hiermee akkoord. 

 

 
 

Handtekening (eventueel ouder/voogd): ......................................................  

http://www.whchengevelde.nl/

