
 

Handbalvereniging MenG Optimo 
Ledenadministratie: 

Partijerweg 4 
6286 AL Partij-Wittem 

optimo@handbal.nl 
www.mengoptimo.nl 

www.facebook.com/MenGoptimo 

Inschrijfformulier 
Dit formulier doorsturen naar optimo@handbal.nl. Denk aan het meesturen van een digitale pasfoto! 

Voornaam:  

Achternaam:  

Sexe (doorhalen wat niet van toepassing is): Man/Vrouw 

Geboortedatum:  

Straat en huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer (vast en/of mobiel):  

E-mailadres:  

Lees ook het infoblad dat aan dit formulier is toegevoegd! Hierin staat dat wij wat wij van onze leden 

en hun ouders verwaachten. Zo kom je nooit voor verassingen te staan! 

het inleveren en ondertekenen van dit formulier betekent automatisch dat u zult handelen 

conform de regels zoals die in ons huishoudelijk reglement staan. Dit reglement kunt u inzien op de 

website van onze vereniging onder ‘info’ en ‘statuten’  (www.mengoptimo.nl). 

Voor inschrijving van leden jonger dan 18 jaar geldt dat dit formulier ondertekend moet worden door 

één van de ouders. 

Naam: Datum: 

Handtekening:  
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INFOBLAD VOOR NIEUWE LEDEN 

Voorwoord 

Welkom bij handbalvereniging MenG OPTIMO. We hopen dat je veel prettige en sportieve uren met 

het handbalspel zult doorbrengen. Via dit infoblad brengen we je op de hoogte van een aantal 

dingen die voor jou als lid van Belang zijn. 

Om lid te worden van de vereniging moet je nog een aantal dingen doen: 

1. Vul het inschrijfformulier in, voeg een recente pasfoto (digitaal) toe en lever dit alles tijdig 

d.w.z. voordat je aan de wedstrijden meedoet, bij de ledenadministratie in. Je kan ook alles 

digitaal doorsturen naar optimo@handbal.nl 

2. Via de penningmeester ontvang je een machtigingskaart voor automatische maandelijkse 

betaling van de contributie. 

Wat biedt de vereniging je: 

Het hele jaar door sporten in teamverband en gezelligheid. Naast trainingen, competitiewedstrijden 

en toernooien organiseert de club ook diversen activiteiten. 

Wat verwacht de vereniging van je: 

- Dat je maandelijks de contributie betaalt 

- Dat je een bijdrage levert aan de verenigingsactiviteiten 

- Dat je zelf zorg draagt voor sportschoenen, sokken, sportbroek e.d. en een voor jouw 

geschikte bal om te trainen. 

- Dat je je sportief gedraagt met respect voor je teamgenoten, je trainer, de scheidsrechter en 

de tegenstander. 

- Dat je een bijdrage levert aan de verplichte activiteiten: Donateursactie en de Grote 

Clubactie. 

- Dat je daarnaast een bijdrage levert aan de verschillende activiteiten door het jaar heen. 

Bijvoorbeeld: wafelactie, verschillende horeca-activiteiten of door de vereniging 

georganiseerde activiteiten. 

- Dat je een bijdrage levert aan het fluiten van (jeugd)wedstrijden en tijdwaarneming bij 

wedstrijden en/of het coachen/trainen van een jeugdteam. 

Iedere hulp is nodig! 

De vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten, 

om wedstrijden te fluiten, om een team te trainen/coachen, om mee te denken over de vereniging. 

Nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom! Wil je meedenken en meebeslissen over allerlei zaken 

binnen de club? Neem dan contact op met de voorzitter of stuur een mail naar optimo@handbal.nl. 
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Bestuur 

Het contactadres en de gegevens over de samenstelling van het bestuur vind je op onze website 

www.mengoptimo.nl onder info/contactgegevens. 

Contributie 

De contributiebedragen vind je op onze website www.mengoptimo.nl onder ‘info’ en dan 

‘aanmelden en contributie’. De contributie wordt elk jaar geïndexeerd volgens de Consumenten 

Prijsindex van het CBS. 

De Contributie wordt maandelijks via automatisch incasso geïnd. Door middel van automatische 

incasso wordt uw betaling stipt op tijd verwerkt met volledig behoud van recht op storno. Voor de 

vereniging is uw machtiging bij uitstek bedoeld als verlichting van de administratieve rondslomp en 

een uitstekend middel om onze cashflow te optimaliseren. 

Huishoudelijk reglement 

Op onze website vind je onder ‘info’ en ‘statuten’ het huishoudelijk reglement met alle informatie 

over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier ga 

je akkoord met alle zaken die hierin vermeld staant. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur MenG Optimo 
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