
Inschrijfformulier Handbalvereniging Roda ‘71 
 

Rodaristraat 3, 3066 LA Rotterdam   ▪   Postbus 8317, 3009 AH  Rotterdam   ▪    KvK: V341931 

ING:NL69INGB0003407940   ▪   Incasso ID:NL61ZZZ403419310000   ▪   Kenmerk machtiging: ____________________ 

Duidelijk leesbaar met BLOKLETTERS invullen 
Formulier inleveren bij trainer/coach met 10 euro inschrijfgeld en een recente pasfoto 

Achternaam : ……………………………………………………… M / V       ⃝ Trainingslid  ⃝ Spelend lid 

Voornaam : …...………………………………………   Geboortedatum: ………………………………… 

Adres : ……………………………………………….……………………………………………………. 

Postcode : …………………………   Woonplaats:  ….……………………………………………………. 

Telefoonnummer lid : …………………………   E-mail lid: …………………………………………………………… 

Telefoonnummer vader* : …………………………   E-mail vader*: …………………………………………………….... 

Telefoonnummer moeder* : …………………………   E-mail moeder*: …………………………………………………… 
*Indien het lid minderjarig is 

MACHTIGING SEPA   

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Handbalvereniging Roda’71 om van zijn/haar 
hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschapsgelden. 

Rekeningnummer (IBAN)  : …...……………………………………….  BIC (bij buitenlands IBAN): ……………… 

Tevens verklaart ondergetekende hierbij dat de machtiging betrekking heeft op de volgende leden (indien van 
toepassing op reeds bestaande leden waar u eerder voor gemachtigd heeft): 

………………………………………….………………………….……………………………………….………………………… 

□ Ja, Ik ben eerder lid geweest van een handbalvereniging, namelijk tot …………. bij …………………………………. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode vanaf datum van inschrijving tot het einde van het lopende 
verenigingsjaar (30 juni), met telkens stilzwijgend een verlenging van een jaar. 

Uw opzegging dient uiterlijk op 31 mei door de secretaris ontvangen te zijn! 

Tussentijdse opzegging ontslaat u niet van de verplichting van contributiebetaling tot en met het einde van het 
lopende verenigingsjaar. In sommige gevallen kan hierin door het Dagelijks Bestuur van Roda ’71 een uitzondering 
worden gemaakt Opzegging kan middels brief naar ons postadres of per e-mail: opzeggen@roda71.nl 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de reglementen en gedragsregels van 
Handbalvereniging Roda ’71 en verbindt u zich ertoe, vanaf datum van inschrijving, deze na te leven en te 
aanvaarden. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

⃝ Ik maak bezwaar tegen het mogelijk terechtkomen op (team)foto/video welke op de website kan worden 

gepubliceerd. 

Ondergetekende verklaart tevens akkoord te zijn met de regeling automatisch incasso.  

Plaats: ………………………………….  Handtekening: 
 

Datum:   ………………………………….   ………………………………………………………. 
      (bij inschrijving van minderjarige handtekening ouder(s) of voogd)

mailto:opzeggen@roda71.nl


 Handbal doe je voor je plezier! 

Rodaristraat 3, 3066 LA Rotterdam   ▪   Postbus 8317, 3009 AH  Rotterdam   ▪    KvK: V341931   ▪    ING:NL69INGB0003407940 

Bij Roda’71 willen we ieder lid de mogelijkheid 
bieden om op een plezierige en sportieve manier 
van de handbalsport gebruik te maken. Plezier in 
het handballen en plezier op en om de 
vereniging, met andere leden, het publiek, de 
tegenstanders en de scheidsrechters. Daarbij 
staat sportiviteit, acceptatie en respect centraal.  

Onze vereniging is in grote mate afhankelijk van 
vrijwillige inzet van leden en ouders/verzorgers 
van jeugdleden om alle activiteiten te kunnen 
blijven uitvoeren. Met elkaar zorgen we ervoor 
dat iedereen met plezier de handbalsport kan 
beleven. 

Het verenigingsleven en teamsport 
Natuurlijk kom je zoveel mogelijk trainen en 
spelen, maar het kan weleens voorkomen dat je 
een keer niet kan. Laat dit tijdig aan je trainer 
en/of teambegeleider weten. Hij of zij wacht dan 
niet voor niets op je. Bedenk dat je je voor een 
teamsport hebt opgegeven. Wij vinden dat 
schoolwerk voor alles gaat, maar denken dat het 
heel gezond is als je middels sport regelmatig 
ontspant. 

De spel- en gedragsregels van Roda '71 
Roda ’71 heeft, samen met vele andere 
verenigingen, het Convenant sportiviteit & 
respect van het NHV ondertekend om te zorgen 
dat de normen en waarden gehandhaafd worden 
rond de handbalsport. Om aan te geven wat wij 
als vereniging onder sportiviteit en respect 
verstaan hebben wij naast het huishoudelijk 
reglement, gedragsregels en de procedure 
directe rode kaarten en grof onsportief gedrag 
opgesteld. Neem hier kennis van. Binnen de 
vereniging hebben wij ook een 
vertrouwenspersoon, deze is te bereiken via 
vertrouwenspersoonroda71@gmail.com. 

Automatische incasso 
De contributie wordt maandelijks, in de eerste 
week van de maand, via automatische incasso 
voldaan. Indien men gegronde bezwaren 
hiertegen heeft, moet men deze bezwaren 
schriftelijk aan het bestuur van Roda’71 
voorleggen en kan de alternatieve 
betalingsregeling conform het contributie-
reglement in overleg met het bestuur worden 
aangegaan. Alle afspraken omtrent de 
automatische incasso en het volledige 
contributiereglement zijn terug te vinden op de 
website van Roda’71. 

Vrijwilligerswerk 
Onze vereniging is in grote mate afhankelijk van 
vrijwillige inzet van leden en ouders/ verzorgers 
van jeugdleden om alle activiteiten te kunnen 
blijven uitvoeren. Uw hulp kunnen we altijd goed 
gebruiken. Op de website kunt u de actuele 
vacatures en taken vinden. 

Onze vereniging draait wanneer wij trainen of 
spelen op medewerking van ons allen. Alle 
spelende seniorleden en ouders van jeugdleden 
worden per toerbeurt opgeroepen om bij 
thuiswedstrijden kantinediensten te verrichten 
(ca. 1 á 2 keer per jaar). Gedurende het 
zaalseizoen wordt van de spelende junior- en 
seniorleden om dezelfde reden verwacht dat zij 
per toerbeurt tijd waarnemen. 

Bardienst en IVA cursus 
Voor het draaien van een bardienst dien je in het 
bezit te zijn van het IVA-certificaat (instructie 
verantwoord alcoholgebruik). Dit certificaat is 
middels een kort online examen te behalen 
welke zal worden aangeboden door de 
vereniging.  

Spelregelbewijs 
Ter bevordering van de sportiviteit & respect 
tijdens de wedstrijden en het begrip voor de 
beslissingen van de scheidsrechters verwachten 
wij van alle spelende leden vanaf de leeftijd B-
jeugd (15 jaar) een goede basiskennis van de 
spelregels. Om dit te oefenen en toetsen dienen 
zij de Handbalmasterz-spelregeltest van het 
NHV te behalen. Na inschrijving ontvangt u 
hierover meer informatie. 

AVG 
Roda ‘71 dient te voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Meer 
informatie over dit onderwerp en hoe dit wordt 
toegepast, vind u onderaan op onze website 
middels de link Privacy. 
 
Wijzigingen persoonsgegevens/privacy 
Via onze website kunt u middels het hoofdmenu 
Algemeen > Wijzigingen doorgeven, uw wijziging 
van adres of telefoonnummer doorgeven. 
Ook kunt u daar uw bezwaar om op foto/video 
terecht te komen, aangeven of intrekken. 


