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Inschrijfformulier Handbalvereniging ASC Najaden 2020-2021
Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het
incassomachtigingsformulier, het formulier voor de vrijwilligersinventarisatie en € 10,00 inschrijfgeld.

Alles ingeleverd:

Persoonlijke gegevens:
Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

M

V

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnr.

Mobiel nr.

E-mailadres
Voor jeugdleden, indien beide ouders niet samenwonen.
2e telefoonnr.

2e mobiel nr.

2e e-mailadres
Ik meld me aan voor het volgende lidmaatschap:
spelend lid in competitie

veteraan

verenigingslid (van toepassing bij vrijwilligers)

rolstoelhandballer

Datum:

Ik ben wel / geen lid geweest van een andere handbalvereniging.
Indien ja, welke?

Van

Tot

Door het ondertekenen van het formulier ga je akkoord met de Algemene regels die aan het lidmaatschap van Najaden zijn verbonden en verklaar je kennis te
hebben genomen van de Richtlijnen voor (ouders van) jeugdleden.
Handtekening nieuw lid:

Handtekening ouder/voogd:
(voor leden onder 18 jaar)

Voor de betaling gelieve het bijgaande machtigingsformulier volledig ingevuld in te leveren.

Ik ga akkoord met het vertonen van foto's, waarop ik sta bij deelname aan activiteiten van ASC Najaden, op website en social media van Najaden wanneer niet
direct de link te leggen is met mijn naw-gegevens.*
Ja
Nee
* foto's van leden worden op verzoek van betrokkenen altijd verwijderd.

Dit gedeelte wordt door de ledenadministratie ingevuld
Datum inschrijving
Inschrijfgeld betaald

Ledenadministratie:
Erna Nieboer
secretaris@najaden.nl

Registratienummer
JA

/

NEE

Rugnummer

ING IBAN rekeningnummer:
NL26INGB0001334078

Sportpark Wierdenpark
Meerveldstraat 54 Almere Haven - 036-5316454
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Machtigingsformulier doorlopende SEPA incacco
Incassant
Incassant ID

ASC Najaden
Smientlaan 22
1343 AS Almere

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
- ASC Najaden om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven voor
contributie. Bij tussentijds opzeggen is betalen van de gehele jaarcontributie verplicht.
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ASC Najaden
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Naam lid
Naam rekeninghouder
IBAN rekeningnr.

NL

Voorletters

Achternaam

Adres
Postcode

Woonplaats

Ik kies ervoor om de contributie te laten incasseren in:

1 termijn
3 termijnen

(Bij inschrijving vanaf januari vindt incasso voor het lopende seizoen altijd in 1 termijn plaats)
Plaats en datum

Lukt dit niet? Overleg dan met de penningmeester hoe
het wel kan.

Handtekening

Kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via het Jeugdsportfonds
Almere sporten. Het Jeugdsportfonds vergoedt kosten zodat kinderen kunnen sporten of aan
andere culturele evenementen kunnen deelnemen.
Alle overige informatie via www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Dit gedeelte wordt door de ledenadministratie ingevuld
Contributie vanaf:
Ingevoerd in Ibanc:
Via JeugdSportFonds

Ledenadministratie:
Erna Nieboer
secretaris@najaden.nl

JA

/

NEE

ING IBAN rekeningnummer:
NL26INGB0001334078

Sportpark Wierdenpark
Meerveldstraat 54 Almere Haven - 036-5316454
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Vrijwilligersinventarisatie (ouders van) leden ASC Najaden
ASC Najaden is blij met haar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. En of je nu een kleine of een grote taak doet, het is een leuke manier om
betrokken te zijn bij de vereniging en je steentje bij te dragen. Voor iedereen is er wel een taak die past bij zijn of haar interesse en beschikbare tijd.
Via dit formulier willen we inventariseren wat jij voor Najaden zou kunnen betekenen.

Alleen kan je niets; je moet het samen doen!
Voornaam (ouder 1)

Achternaam

Voornaam (ouder 2)

Achternaam

Ouder/verzorger van
Beroep (ouder 1)
Beroep (ouder 2)
Hobby's
Heb je ervaring met vrijwilligerswerk?

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, wat was de aard daarvan?
Ik wil graag iets betekenen voor ASC Najaden
Wekelijks
Maandelijks
In een bepaalde periode: van maand

t/m

Incidenteel
Ik heb belangstelling voor:
Een uitvoerende taak op handbaltechnisch vlak (trainer, coach, scheidsrechter)
Een taak in de technische commissie (wedstrijdsecretaris)
Een administratieve taak
Kantinewerkzaamheden
Public Relations (PR)
Klussen en onderhoudswerkzaamheden
Een bestuursfunctie
Organisatie van andere dan handbalactiviteiten
Overig, te weten……..
Geen idee; ik wil hierover graag worden benaderd
Ruimte voor vragen en/of opmerkingen

Ledenadministratie:
Erna Nieboer
secretaris@najaden.nl

ING IBAN rekeningnummer:
NL26INGB0001334078

Sportpark Wierdenpark
Meerveldstraat 54 Almere Haven - 036-5316454

Pagina 4 van 5

Richtlijnen voor (ouders van) leden.
Corona
Op last van de overheid is Najaden verplicht aanpassingen door te voeren i.v.m. het coronavirus. Wij doen een dringend beroep op leden en diegenen die met
hen bij Najaden komen om je te houden aan de regels die hiervoor gelden.
Thuiswedstrijden
Bij thuiswedstrijden is het belangrijk dat spelers minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig zijn, zodat er voldoende tijd is om te verkleden en warm te
lopen.
Ouders en andere supporters horen tijdens de wedstrijd op de tribune plaats te nemen. De wisselbank is bestemd voor spelers en coaches.
Uitwedstrijden
Ieder team heeft een eigen Whattsappgroep, waarin informatie met betrekking tot uitwedstrijden wordt gedeeld. Voor vaste verzamelplaats: informeer
hiervoor bij de coach van je eigen team.
Wanneer je op eigen gelegenheid wenst te rijden gelieve dit tijdig aan de coach door te geven.
Invallen
Liever zien we iedereen spelen, dan dat er veel op de wisselbank zitten. Hoe kleiner de teams, hoe vaker je gevraagd kunt worden om in een ander team in te
vallen. We rekenen op je wanneer dit echt nodig is!
Veld- en zaaldiensten
Spelers vanaf B-leeftijd en ouders van spelers worden per toerbeurt ingedeeld voor zaal- en velddienst bij thuiswedstrijden. Schema en inhoud van de zaaldienst
worden door de TC via de coaches gecommuniceerd.
Afmelden
Afmelden voor trainingen graag tijdig bij de trainer(s) van je team.
Wanneer je niet aan een wedstrijd kunt deelnemen geef je dit door aan je coach. Het wedstrijdprogramma staat tijdig op de website; geef daarom z.s.m. door
bij welke wedstrijden je niet aanwezig kunt zijn, zodat zo nodig nog invallers kunnen worden geregeld.
Wedstrijdkleding
Tijdens wedstrijden zijn spelers verplicht om het officiële wedstrijdtenue van Najaden te dragen. Iedereen koopt dit zelf bij het Sportpaleis. Aan nieuwe leden
wordt na aanmelding bekend gemaakt welk rug- en borstnummer moet worden gedragen.
Kleding, schoeisel, sieraden
Bij ons tenue horen witte sokken. Goede schoenen met het juiste zoolprofiel (voor zaalsporten) zijn belangrijk, zodat blessures zoveel mogelijk worden
voorkomen. Het dragen van knielappen is niet verplicht maar uiteraard toegestaan.
Laat sieraden en waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis. Oorbellen en piercing mogen tijden wedstrijden niet worden gedragen, tenzij afgeplakt.
Supporten
Moedig spelers aan en stimuleer spelplezier.
Laat het geven van aanwijzingen tijdens wedstrijden aan de coach.
Geef positieve feedback, zodat ook van verloren wedstrijden geleerd kan worden.
Wanneer zaken tijdens een wedstrijd onduidelijk zijn, vraag dit de coach dan na de wedstrijd.
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter(s)
Gedragscode Najaden
Bij Najaden gelden de volgende gedragsregels:
we behandelen elkaar, scheidsrechters en bezoekers met respect
we gebruiken geen scheldwoorden en geen geweld
we laten de kleedkamers, velden en de kantine netjes achter
we gooien afval in de daarvoor bestemde afvalbakken/asbak
we gedragen ons in en om het veld als een sportieve speler/supporter
we willen met ons gedrag een voorbeeld zijn voor anderen
we gaan verstandig om met alcohol; roken doen we alleen op plaatsen waar dit is toegestaan
Zo blijven wij de gezelligste handbalvereniging van Almere

Ledenadministratie:
Erna Nieboer
secretaris@najaden.nl

ING IBAN rekeningnummer:
NL26INGB0001334078

Sportpark Wierdenpark
Meerveldstraat 54 Almere Haven - 036-5316454
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Algemene regels van het lidmaatschap
Contributie-inning geschiedt via automatische incasso. Contributie wordt geïnd op basis van het geboortejaar, niet op basis van de teamindeling. Voor de verschillende
leeftijdscategorieën bedraagt de contributie voor het seizoen 2019-2020:
Geboortejaar
2012 en later
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2001 en eerder
2001 en eerder

Categorie
F-jeugd
E-jeugd
D-jeugd
C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd
Senioren
Veteranen/Rolstoelers

Jaarcontributie
€ 135,50
€ 186,00
€ 206,00
€ 218,00
€ 299,50
€ 257,00
€ 298,50
€ 148,00

Termijncontributie
€ 47,75
€ 64,75
€ 71,25
€ 75,50
€ 79,00
€ 88,25
€ 102,25
€ 51,75

De jaarcontributie wordt geïnd eind oktober; bij betaling in termijnen wordt eind oktober, januari en april van ieder seizoen geïncasseerd. Bij inschrijving vanaf januari
vindt de incasso voo het lopende seizoen altijd in 1 termijn plaats.
(Ouders van) leden worden geacht te zorgen voor voldoende saldo op de betreffende rekening. Voor evt. aangepaste betalingsafspraken kan een lid zich wenden tot de
penningmeester via penningmeester@najaden.nl
Ieder nieuw lid ontvangt na aanvraag het beleidsplan en/of huishoudelijk reglement van de vereniging.
Aspirant-leden kunnen gebruik maken van handballen van de vereniging. Na inschrijving als lid dient een lid zelf voor een handbal van de juiste maat te zorgen. Deze zijn
te koop bij de vereniging.
Voor ieder seizoen zorgt de TC samen met trainers en coaches voor een teamindeling. Afhankelijk van o.a. aanwas/vertrek van leden gedurende een seizoen kan de TC
besluiten deze te wijzigen. Aan leden voor wie een wijziging wordt doorgevoerd wordt over de motivatie een verklaring gegeven.
Najaden stelt, dat ieder lid te allen tijde binnen de vereniging op een vertrouwde omgeving moet kunnen rekenen. Zij vraagt derhalve voor alle vrijwilligers die zich
bezighouden met teams/spelers een 'verklaring omtrent gedrag' via het NOC/NSF aan en zij heeft een vertrouwenspersoon aangesteld.
Trainingstijden worden gepubliceerd op de website van de vereniging www.najaden.nl.
Eerste trainingsdatum van het seizoen 2020-2021 is dinsdag 18 augustus. Laatste trainingsdatum is donderdag 24 juni 2021,
De veldtrainingen vinden plaats op Sportpark Wierdenpark.
Van 22 oktober 2020 t/m 11 maart 2021 vinden de trainingen plaats in de Sporthal Haven op donderdag, in sporthal Waterwijk op dinsdag. In de schoolvakanties worden
i.v.m. te lage opkomst geen zaaluren gerreserveerd. De exacte tijden worden t.z.t. via de website/social media en de trainers en coaches gecommuniceerd.
De thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal Almere Haven (onder voorbehoud van wijzigingen).
Leden zijn verplicht wijzigingen in adres- en contactgegevens schrijftelijk/via mail door te geven aan de ledenadminstratie via secretaris@najaden.nl
Het lidmaatschap loopt van 1 juli (of datum inschrijving) t/m 30 juni. Na inschrijving is een lid, ook als hij/zij besluit niet meer aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden,
verplicht te voldoen aan de contributieverplichtingen voor het lopende seizoen.
Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen vóór 1 maart te worden gemeld via secretaris@najaden.nl. Opzeggingen na die datum kunnen pas in het
volgende kalenderjaar ingaan.
Najaden verklaart zorgvuldig om te gaan het alle ontvangen persoonlijke gegevens van haar leden. Competitiespelende leden worden d.m.v. Sportlink automatisch
aangemeld als lid van sportbond NHV. Persoonlijke gegevens worden zonder toestemming niet aan derden overhandigd. Binnen de vereniging worden alleen (delen van)
de persoonlijke gegevens verspreid aan kaderleden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun taak. Najaden laat betrokkenen een verklaring tekenen
waarin zij verklaren zorgvuldig met deze gegevens om te zullen gaan, en ze te vernietigen zodra ze deze niet meer nodig hebben.

Ledenadministratie:
Erna Nieboer
secretaris@najaden.nl

ING IBAN rekeningnummer:
NL26INGB0001334078

Sportpark Wierdenpark
Meerveldstraat 54 Almere Haven - 036-5316454

