
     
AANMELDFORMULIER OHH JEUGDLEDEN:     
 
Naam jeugdlid:      Telefoonnummer: 
 
Adres:        Geboorte datum: 
 
Postcode/ Woonplaats:     E-mailadres: 
 
Hierbij geef ik me als ouder(s) op voor de volgende taken: 
(Wanneer beide ouders zich ergens voor opgeven dit graag duidelijk aangeven) 
0 Leider bij het team van uw kind. 
0 Trainer bij het team van uw kind. 
0 Scheidsrechter bij het team van uw kind. 
0 Het verrichten van hand- en spandiensten. 
0 Zitting in de activiteitencommissie 
(het mee organiseren van activiteiten m.b.t. de jeugd, bijv. een spelletjesochtend, sponsoractiviteit 
etc.). 
 

*CONTRIBUTIE V.V. H.J.S.C., SEIZOEN 2018 – 2019 
-A-junioren, geboren in 2000 en 2001: € 90 per jaar. 
-B-junioren, geboren in 2002 en 2003: € 85. per jaar. 
-C-junioren, geboren in 2004 en 2005: € 80. per jaar. 
-Pupillen, geboren na 01 – 01 2006: € 75. per jaar. 
 

M.i.v. het seizoen 2017-2018 wordt er aan alle spelers een wedstrijdshirt gegeven. De broekjes en 
sokken moeten zelf worden aangeschaft. De “Oudega/ H.J.S.C./ Heeg” jeugdteams hebben een 
paars wedstrijdtenue. 
 

0 Ik betaal de contributie per automatische incasso en machtig de club de contributie automatisch 
af te schrijven (Vul hiervoor bijgevoegd machtigingsformulier in). 
 

0 Ik maak zelf de contributie aan het begin van een nieuw seizoen over(rekeningnummer v.v. 
H.J.S.C. NL32RABO0328800864). 
 
Er kunnen (team)foto's van uw kind worden gemaakt en gepubliceerd op www.hjsc.nl en 
www.stohh.nl . Bij het inschrijven van uw kind, gaat u akkoord met eventuele publicatie van foto’s 
en vermelding van uw kind bij de teaminfo. Voor meer informatie omtrent de verwerking van 
bovenstaande gegevens wordt verwezen naar onze privacy policy welke is te vinden op 
www.hjsc.nl. 
 
Naam en handtekening ouder:      Datum: 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Dit formulier z.s.m. inleveren bij het jeugdbestuur van Oudega/ H.J.S.C./ Heeg”: 
Karin Sijbranda De Boer 
Jeltewei 57 
8622DE HOMMERTS 
Tel.: 0515 – 442914   E-mail: ksijbranda@home.nl 
 

N.B.: Geef adreswijzingen en afmeldingen(vóór 15 juni) schriftelijk aan het bovenstaande 
secretariaat door. Bij afmelden na 15 juni wordt een gedeelte van de contributie in rekening 
gebracht. 


