
 

 
AANMELDINGSFORMULIER                    (In blokletters invullen a.u.b.)  
 
Ondergetekende meldt hiermee zichzelf / haar/zijn kind* aan als lid van Barendrechtse Sportvereniging Savosa.  

 
Achternaam :  
 
Voorletters :     Voornaam: 
 
Geboortedatum:     M / V* 
 
Adres  : 
 
Postcode :     Woonplaats: 
 
Telefoon : 
 
Mobiel  : 
 
E-mail  : 
 
Bovenstaand mobiel telefoonnummer en e-mailadres wordt doorgegeven aan de trainer en coach, zodat u op 
deze wijze geïnformeerd kan worden over trainingen en wedstrijden. Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van 
uw e-mailadres voor handbaldoeleinden, kunt u dit doen via ledenadministratie@savosa.nl. Ook als u niet wilt dat 
uw naam en foto’s op de site van Savosa geplaatst worden.  

Indien u eerder lid bent geweest van een andere handbalvereniging:  
Datum einde lidmaatschap: ____ - ____ - ____ 
(Indien het lidmaatschap binnen de afgelopen 12 maanden is beëindigd, vraagt u een overschrijving aan bij de oude vereniging middels het 

overschrijvingsformulier op de website.)  

Categorie*: F / E / D / C / B / A jeugd, Dames / Heren senioren, Recreant met / zonder competitie, Kaderfunctie. 

Medische of sociale aandachtspunten/bijzonderheden: 
___________________________________________________________________________  

In het bezit van een scheidsrechtersdiploma? ja/nee*  
Categorie ________________________________________  

In het bezit van een diploma handbaltrainer? ja/nee*  
Categorie ________________________________________  
* doorhalen wat niet van toepassing is. 



 

 
INCASSO FORMULIER 
 
Bij deze machtigt ondergetekende de penningmeester van de Barendrechtse Sportvereniging SAVOSA tot 
wederopzegging om de contributie(s), te incasseren voor alle tot het gezin (voogdijschap) behorende leden. 
De contributie(s) wordt geïnd per automatische incasso. Er kan worden gekozen voor betaling per jaar of per 
halfjaar. Als er geen voorkeur wordt opgegeven, hanteert Savosa de jaartermijn. De afgegeven 
incassomachtiging vervalt als het lidmaatschap schriftelijk is beëindigd. Ondergetekende is bekend met het feit 
dat indien hij/zij het niet eens is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen na betaling zijn/haar eigen bank 
opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. Hieraan zijn wel consequenties verbonden.  

De hoogte van de contributie, het huishoudelijk reglement, het restitutiereglement en nog veel meer informatie 
over de vereniging staat op onze website: www.savosa.nl.  

 
Naam lid  :  
 
Geboortedatum  :    M / V* 
 
Adres   : 
 
Postcode  :    Woonplaats: 
 
Rekeningnummer : IBAN NL 
 
ten name van  : 

Handtekening  :  
 

 

 

 (bij aanmelding van een minderjarige handtekening van ouder/verzorger)  

Datum   :  -  - 20 
 
O Eenmaal per jaar*   O Eenmaal per halfjaar*  O In termijnen* 
* aankruisen wat van toepassing is.       (incasso Oktober en Maart)   (maximaal 8 termijnen) 

          Hier geldt een toeslag per halfjaar van 1 euro Hier geldt een toeslag per termijn van 1 euro 

 

Formulier met pasfoto inleveren bij de trainer / coach of per email naar ledenadministratie@savosa.nl  

Indien we geen pasfoto van u ontvangen, kunnen we de inschrijving niet verwerken. 

  

mailto:ledenadministratie@savosa.nl


 

 

Vrijwilligerszaken: 
Om een vereniging op een goede en vooral leuke manier te laten draaien, hebben wij veel behoefte aan 
vrijwilligers. De ervaring leert dat mensen zich niet snel zelf aanbieden (voor jeugdleden zijn de ouders of 
verzorgers verantwoordelijk). Daarom willen we u graag via dit aanmeldingsformulier vragen waarin u 
geïnteresseerd bent of waar u wellicht via uw werk of andere verenigingen ervaring mee heeft. De aanmeldingen 
worden doorgegeven aan de coördinatoren en zij nemen contact met u op. Vele handen maken licht werk!  

Naast de verplichte kantinediensten en het vervoer naar de uitwedstrijden heb ik interesse om 
incidenteel/structureel* deel te nemen aan de volgende activiteiten:  

O Training geven     O PR activiteiten  / Jeugdactiviteiten 
O Coachen      O Website of redactie clubblad 
O Sponsoring      O Onderhoud materiaal  
O extra kantinedienst      O Activiteiten organiseren 
O Spelleider / Scheidsrechter (of bereid dit te halen)  O Anders, nl._________________________________ 
Aankruisen wat van toepassing is. 
 
Tot ziens langs het veld,  
 

Bestuur Barendrechtse Sportvereniging Savosa  

 

Belangrijk: 
DE VERENIGING IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONGEVALLEN, OPGELOPEN TIJDENS TRAININGEN, 
WEDSTRIJDEN, VERVOER VAN EN NAAR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN. DEELNAME IS GEHEEL VOOR 
EIGEN RISICO. OUDERS DENK AAN DE INZITTENDENVERZEKERING, OMDAT U OOK KINDEREN VAN 
EEN ANDER MEENEEMT.  


