
HANDBALVERENIGING 
MEERVOGELS ‘60 
AKERSLOOT 
 

INSCHRIJFFORMULIER 

 
Inleveren met pasfoto* bij de ledenadministratie:  

Benthe van Baar 

Frans Halslaan 30, Akersloot of mail naar:  

ledenadministratie@meervogels60.nl  

 

 

Naam: ........................................................................................................................................ 
 
Geboortedatum: ...................................................................................................................... 
 
Adres: ....................................................................................................................................... 
 
Postcode en plaats: ................................................................................................................ 
 
Telefoon:……………………………………………..06: ............................................................. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………...................... 
 
Machtiging contributie*: ja/nee 
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden met verenigingsnieuws via onze nieuwsbrief? 
Ja/nee 
 
Indien van toepassing:  
 

School:…………………………………………………Groep:…………………………………… 

Schrijft zich in als lid van Handbalvereniging Meervogels’60 te Akersloot. 
 
De volgende vragen dienen te worden beantwoord: 
 
1. Bent u reeds eerder lid geweest van een handbalvereniging ? ........................................................  
2. Zo ja, welke vereniging en wanneer is het lidmaatschap beëindigd ? ..............................................  
    Lidmaatschapsnummer: …………………….. 
3. Heeft u aan uw financiële verplichtingen tegenover deze vereniging voldaan?................................  

 
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld.  
 
 
Datum ...................................... Handtekening .......................................................................... 
 
 

Ingeval het aankomend lid jonger is dan 18 jaar dient dit formulier mede ondertekend te 

worden door één van de ouders of een voogd. 

 

 

Handtekening ouder/voogd ............................  .......................................................................... 
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Bijlagen inschrijfformulier: 
 

1) Machtiging contributie 
2) Toelichting pasfoto 
3) Toelichting vrijwilligerssysteem 

 
1. Machtiging contributie: 

 
Geacht (nieuw) lid,  
 
Wij zijn blij met u als lid van onze vereniging. Het betalen van de contributie kunt u jaarlijks 
doen door het overmaken van het bedrag op onze rekening maar u kan het ook betalen 
middels een automatische incasso.  
Mocht u geen machtigings-formulier willen afgegeven dan zijn wij genoodzaakt om op het 
bedrag van de contributie een toeslag van € 5,- in rekening te brengen ter dekking van de 
extra kosten.  
Dus degene die de toeslag van € 5,- willen voorkomen kunnen het onderstaande  
machtigingsformulier invullen en inleveren bij de ledenadministratie of bij de penningmeester 
in de brievenbus.  
 
Bestaat uw gezin uit meerdere leden en wilt u voorkomen dat alles in één keer van uw 
rekening wordt afgeschreven, geef dit dan even aan op uw strookje en dan houden wij er 
rekening mee. 
 
 
Debbie Velzeboer, penningmeester  
Bachstraat 39  
1921 EW  Akersloot  
penningmeester@meervogels60.nl                      
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Machtigingsformulier automatisch incasso contributie Handbalvereniging Meervogels ‘60 
 
 
Naam:………………….…………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………..……..…………………………………………………………………………. 
 
Postcode en plaats:……………………………………………………………………………. 
 
IBAN rekeningnummer: …………….………………………………………………………… 
 
Handtekening:……….…………………………………………………………………………. 
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2. Toelichting pasfoto: 
 
Voor elk bondslid is een pasfoto nodig. Deze wordt ingevoerd in Sportlink. Hier is een app 
van die je kunt downloaden op je telefoon. In deze app is onder andere informatie aanwezig 
over het team waar het lid in speelt, zoals het speelschema, de stand in de competitie en 
uitslagen van wedstrijden. Deze app is van belang voor het invoeren van wedstrijduitslagen 
door scheidsrechters. Ook de coaches moeten aangeven welke speelsters/spelers 
meespelen tijdens de wedstrijd. Om te kunnen controleren of aangegeven speelsters/spelers 
ook daadwerkelijk aan de wedstrijd meedoen, is het van belang een pasfoto te kunnen 
controleren door de scheidsrechters.  
De bond is wat strenger geworden in de eisen die ze stellen wat betreft de pasfoto's. De foto 
moet daadwerkelijk een foto zijn waar alleen je gezicht duidelijk op te zien is (dus een 
pasfoto). Dit hoeft niet een officiële pasfoto te zijn, als het maar een neutrale foto is van je 
gezicht. De foto van een bondslid moet identiek zijn aan het uiterlijk van het lid, dus graag 
geen verouderde foto’s. Als lid kun je de pasfoto afschermen in de app, zodat alleen de 
coach en de scheidsrechter deze foto kan zien.  
 
Een pasfoto zoals u hier rechts ziet is correct.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het aanpassen en invoegen van een foto in Sportlink gelden de volgende regels: 
- Een foto vervangen kan alleen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Let op: 
Leden kunnen in deze periode zelf een pasfoto toevoegen via de app. 
 
 
 

3. Toelichting vrijwilligerssysteem: 
 
We werken bij de handbalvereniging met een vrijwilligerssysteem, waarbij het de bedoeling 
is dat er volgens een puntensysteem door alle leden, en/of ouders van jeugdleden eenzelfde 
aantal punten behaald moet worden. Dit systeem is ingevoerd om te zorgen dat we alle 
taken eerlijk verdelen over alle leden en/of ouders van leden. Zo zorgen we er met elkaar 
voor dat we de vereniging draaiende houden. 

Als lid van de vereniging houdt dit in dat je 10 punten per persoon moet halen per seizoen.  

Deze punten kunnen behaald worden door iedereen van jullie gezin. De taken die nog 
openstaan, kunt u navragen bij de vrijwilligerscommissie of u kunt onze vacatures lezen op 
onze website: www.meervogels60.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
vrijwilligers@meervogels60.nl.  

 


