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LIDMAATSCHAP/CONTRIBUTIE VV DHV 

 

Indien u zich aanmeld als lid van DHV  dient u onderstaand in acht te nemen. 

 

Contributie bedraagt: 

Rustende leden:    € 3,00 per maand  

  4 en 5 jaar:         € 5,00 per maand  

  6 t/m 11 jaar:       € 7,00 per maand 

12 t/m 15 jaar:       € 9,00 per maand 

16 jaar en ouder:  € 12,00 per maand 

 

Contributie kunt u op diverse manieren overmaken op bankrekeningnummer  

NL 82 RABO 0159903564: 

 

- Jaarlijks na ontvangst van een factuur van de penningmeester 

- Maandelijks door handmatige overschrijving 

- Automatische bankincasso te regelen bij uw bank, of  

- via internet bankieren. Indien u gebruik maakt van internet bankieren heeft u de optie 

om uw contributiebedrag maandelijks over te maken.   

 

Aan- en afmelding lidmaatschap: 

 

Aan- en afmeldingen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar het algemene e-mailadres van 

vv DHV: 

* algemeen@vvdhv.nl  of; 

* p.koreman@live.nl  (ledenadministratie) 

 

of via een brief die u kunt inleveren op het adres van de ledenadministratie:  

Schrepel 3 te Zevenbergschen Hoek. 

 

Elk lid is verplicht contributie te betalen voor het gehele seizoen, ongeacht het tijdstip van 

opzeggen tijdens het seizoen.  Het seizoen loopt van 01 juli t/m 30 juni van het daarop 

volgende jaar. 

 

Afmeldingen voor het volgende seizoen dienen te  geschieden voor 31 mei van het lopende 

jaar. Dit in verband met de indeling van de elftallen voor het volgende seizoen.  

 

Jeugdleden die zich aanmelden kunnen de eerste 4 keren meetrainen zonder contributie 

verschuldigd te zijn. Indien zij lid worden van DHV zal het jeugdbestuur zorgen dat u een 

inschrijfformulier krijgt samen met deze brief die u kunt inleveren bij het jeugdbestuur of bij 

de ledenadministratie: Schrepel 3 te Zevenbergschen Hoek. 

 

Indien u het inschrijfformulier tekent gaat u tevens akkoord met bovenstaande regels. 

 

mailto:p.koreman@live.nl
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Inschrijfformulier Ledenadministratie  

 
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend  
ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.  

Persoonlijke gegevens van het nieuwe lid:  
Voorletters …………….. Roepnaam ……………………….. Geslacht M / V  

Achternaam ………………………………………………………………………………  
Geboortedatum ……………………… Geboorteplaats ………………………………...  

Nationaliteit ………………………  

Nr. identiteitsbewijs ………………………………..Paspoort / Identiteitskaart .  

(indien ouder dan 16 jaar)  
Straat ………………………………………………………………………………  

Postcode ………………… Plaats …………………………………………………  

Telefoon ……………………………………06 – nummer: ………………………….  

E-mail adres ………………………………………………………………………………  
Datum ingang lidmaatschap …………………….  

Handtekening Handtekening ouder / verzorger  

(indien jonger dan 16 jaar)  
……………………………….. ……………………………………………  

Voor leden jonger dan 16 jaar:  

Naam ouders / verzorgers ……………………………………………………………………  

Bijzonderheden van het kind (bijv. allergie, ziekte, medicijngebruik en/of andere):  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

De contributie bedraagt: € 3,00 per maand voor rustend lid  

€ 5,00 per maand kabouters/mini pupillen ( 4 tot 6 jaar )  
€ 7,00 per maand voor pupillen ( 6 tot 12 jaar )  

€ 9,00 per maand voor junioren ( 12 tot 16 jaar )  

€ 12,00 per maand voor senioren ( 16 jaar en ouder )  
 


