Informatie behorend bij het aanmelden
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Een seizoen loopt (volgens de statuten,
artikel 3, lid 2) van 1 juni tot en met 31 mei daaraanvolgende, of bij latere aanmelding tot en met 31 mei. Bij
aanmelding tijdens een lopend seizoen wordt het contributie bedrag naar rato berekend.
Voor nieuwe leden wordt eenmalig een bedrag van €12,50 aan inschrĳfgeld in rekening gebracht.

Contributie bedragen voor het seizoen 2020-2021
Contributie per jaar

Contributie per maand

Categorie

Geboortejaar

Kabouters en F-jeugd

2011 en jonger

€ 144,00

€ 12,00

E-Jeugd

2009, 2010

€ 168,00

€ 14,00

D-Jeugd

2007, 2008

€ 168,00

€ 16,00

C-Jeugd

2005, 2006

€ 216,00

€ 18,00

B-Jeugd

2003, 2004

€ 228,00

€ 19,00

A-Jeugd

2001, 2002

€ 252,00

€ 21,00

Senioren

2000 en eerder

€ 288,00

€ 24,00

Studententarief*

N.V.T

€ 60,00

€ 5,00

Recreanten**

N.V.T

€ 156,00

€ 13,00
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Opzegging dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat en dient te worden gedaan
vóór 1 april. Indien men in het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap opzegt, zullen de jaarlijkse vaste
kosten (afdelingscontributie en verbondscontributie) in rekening worden gebracht.

Bank
Het rekeningnummer (IBAN-nummer) van onze vereniging is NL54 RABO 01874693 34 t.n.v. Handbal
vereniging Delta Sport.

*Studententarief:
Bedoeld voor uitwonende studenten die niet doordeweeks (kunnen) trainen, maar wel in het weekend aan
wedstrijden mee willen doen.

**Recreanten:
Hieronder graag aangeven (door omcirkelen van uw keuze) voor welke optie u kiest.
A.
Lidmaatschap van september t/m mei € 13,00 per maand. U bent met dit lidmaatschap
NIET geregistreerd bij het NHV en NIET verzekerd via het NHV.
B.
Lidmaatschap van 1 mei t/m 30 april € 13,00 per maand. U bent met dit lidmaatschap
wel geregistreerd als recreant en verzekerd via het NHV.

Datum: ………………………………….

Handtekening: ………………………………
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