HOOFDSPONSOREN:

Cappendijck
Aanmeldingsformulier
De jeugdafdelingen van s.v. H.O.D.O. en v.v. Hollandscheveld zijn een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan voor wat betreft de jeugd. Er is nu één jeugdafdeling, waarbij onder eigen naam wordt
gevoetbald. Echter, het aspirant-lid kan maar van één vereniging lid worden, van s.v. H.O.D.O. of van v.v.
Hollandscheveld. Om problemen met de ledenadministratie te voorkomen wordt u verzocht om dit formulier
nauwkeurig in te vullen en in te leveren bij de secretaris van s.v. HODO of v.v. Hollandscheveld. Voor de
adresgegevens zie de achterzijde van dit formulier.
Naam van de vereniging waarvan men lid wenst te worden: s.v. H.O.D.O. / v.v. Hollandscheveld *
* doorhalen wat niet van toepassing is

Voornamen en achternaam : …………………………………………………………………….(jongen/meisje) *
Roepnaam

: ...................................................................................................................

Adres

: ...................................................................................................................

Postcode en woonplaats

: ...................................................................................................................

Telefoon vast

: ...................................................................................................................

Mobiel nr.

: …………………………………………………………………………………….

e-mailadres

: ...................................................................................................................

Geboortedatum / geboorteplaats : ….… - ….… - ………… te ..............................................................

Handtekening speler of ouder(s) /voogd : ………………………………………………………………………
Datum van aanmelding

: ….… - ….… - ……………

Vanaf zestien (16) jaar en ouder dient een kopie legitimatiebewijs (bv. paspoort of identiteitskaart) bijgevoegd
te worden.

MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan s.v. H.O.D.O. / v.v Hollandscheveld
om van zijn/haar (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens contributie, gele/rode kaarten en
wasgeld.
IBANnummer: ………………………………………....
Naam en voorletters:

………………………………..

Adres: ………………………………..…………………………………………………..
Postcode en plaats:

………………………………..………………………………..

Datum: ……………………………………………………

Handtekening: ………………………………..

Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving kunt u, binnen 56 dagen, uw bank opdracht geven tot terugboeking.

Jeugdvoetbal in Hollandscheveld.
Wil uw zoon en/of dochter voetballen in een goede en sportieve sfeer? Dat kan bij HH’97. Kwaliteit,
spelvreugde en gezelligheid gaan daar hand in hand waarbij uw kind volop in beweging is.
HH’97 is een samenwerkingsverband tussen de twee voetbalclubs in Hollandscheveld:
•
•

v.v. Hollandscheveld, voetballend op sportpark De Oosthoek, gelegen aan de
Schoonhovenweg.
s.v. HODO, voetballend op sportpark ’t Hoge Bos, gelegen aan de Kerkhoflaan.

Sinds het ontstaan van HH’97 zorgt dit samenwerkingsverband voor een flinke toename van de
voetballende jeugd in ons dorp. Veel jeugdspelers zijn vanuit HH’97 reeds doorgedrongen tot het
eerste elftal van hun vereniging. Ook gaan veel jeugdspelers na hun jeugdperiode in een minder
prestatiegericht seniorenelftal voetballen.
HH’97 heeft een eigen bestuur dat is samengesteld uit leden van beide voetbalverenigingen.
Afhankelijk van de leeftijd wordt uw zoon en/of dochter ingedeeld in de onderstaande categorie:
Leeftijd
Categorie
Jongens & meisjes:
JO07
Kabouters
JO08
F-pupillen
JO09
F-pupillen
JO11
E-pupillen
JO13
D-pupillen
pupillen
G-voetbal
junioren
G-voetbal

Speelt haar wedstrijden op
Sportpark ’t Hoge Bos
Sportpark ’t Hoge Bos
Sportpark ’t Hoge Bos
Sportpark De Oosthoek
Sportpark ’t Hoge Bos
Sportpark De Oosthoek
Sportpark ’t Hoge Bos

Jongens:
JO13
JO17
JO19

C-junioren
B-junioren
A-junioren

Sportpark De Oosthoek
Sportpark ’t Hoge Bos
Sportpark De Oosthoek

Meisjes:
MO15
MO17

MC-junioren
MB-junioren

Sportpark De Oosthoek
Sportpark De Oosthoek

Wanneer u uw zoon en/of dochter aanmeldt bij HH’97 dient u op het aanmeldingsformulier aan te
geven of hij/zij lid wordt van v.v. Hollandscheveld (zaterdagvereniging) of van s.v. HODO
(zondagvereniging).
• Wanneer u kiest voor v.v. Hollandscheveld zal uw zoon later in de senioren op zaterdag gaan
voetballen.
• Kiest u voor s.v. HODO, dan zal uw zoon later in de senioren op zondag gaan voetballen.
• Uw dochter zal later op zaterdag gaan voetballen omdat de dames van v.v. Hollandscheveld
en s.v. HODO beiden op zaterdag voetballen.
• Voor de contributieregeling zie { HYPERLINK "http://www.hh97.nl" }
De aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de bestuurskamer van beide verenigingen.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onderstaande secretarissen:
v.v. Hollandscheveld
Wout Smit
Juffrouw Kiestraweg 11
7913 EB Hollandscheveld
06-29362760

Met vriendelijke sportgroet,
HH’97

s.v. HODO
Tieme Stevens
Wilfred Stillweg 22
7913 XB Hollandscheveld
0528-341665

VRIJWILLIGERSTAKEN HH’97
Onderstaand een overzicht van diverse taken die betrekking hebben voor HH’97. Het is de
bedoeling dat er minimaal 1 functie wordt aangekruist, zodat de werkzaamheden binnen
HH’97 op zoveel mogelijk schouders gedragen kunnen worden. Wanneer we allemaal een
steentje bijdragen zullen de lasten minder zwaar zijn.

0

bestuursfunctie

0

ordedienst veld

0

ordedienst zaal

0

wasouder

0

kantinedienst zaterdagmorgen

0

kantinedienst zaterdagmiddag

0

activiteitencommissie

0

grensrechter

0

leider

0

trainer

0

scheidsrechter

0

public relations

0

sponsorzaken

Naam:…………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………
Tel.nr:…………………………………………………………………………
Mobiel:………………………………………………………………………..
Emailadres:…………………………………………………………………..
Lever dit formulier, samen met het aanmeldingsformulier, in bij één van de bestuursleden
van HH’97.

Bestuur HH’97

