
Voorwaarden Aspirant-Lid 

Disclaimer 
Alle informatie over Handbal Vereniging Lelystad is te vinden op de website. Denk aan; 
trainingstijden, wedstrijdprogramma’s, informatie over de verenigingskleding en 
contributiebedragen. 
Bij de inschrijving vragen wij om persoonsgegevens, deze hebben wij nodig om je in te kunnen 
schrijven bij het NHV. Het mailadres is ook verplicht, want je ontvangt regelmatig informatie 
per mail. Wanneer wij de inschrijving hebben verwerkt, zal er op de club een pasfoto gemaakt 
worden, welke aan je spelerspas wordt toegevoegd. 
 
Privacy beleid 
Persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie en doorgegeven aan het 
Nederlands Handbal Verbond. Wij verstrekken deze gegevens verder niet aan 
personen/instellingen buiten de vereniging. Het kan zijn dat er op de vereniging 
beeldmateriaal gemaakt wordt van wedstrijden en evenementen. Na het verwerken van de 
inschrijving ontvang je een formulier waarop je kan aangeven of jij herkenbaar op de (sociale 
media) kanalen van de vereniging wilt komen te staan, of niet. Wij plaatsen niets waardoor 
mensen schade kunnen ondervinden.  

Ik schrijf mij in als aspirant-lid lid van Handbal Vereniging Lelystad en verklaar hiermee akkoord te 
gaan met de statuten en het Huishoudelijke Reglement van de vereniging. 
 
Het aspirant-lid is binnen een periode van 24 maanden voorafgaand aan deze inschrijving geen 
spelend lid geweest van het NHV of van een NHV-vereniging (of buitenlandse bond). 
 
Het aspirant-lidmaatschap geldt alleen voor de breedtesport. 
 
Het aspirant-lid kan slechts éénmaal gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap. 
 
Het aspirant-lidmaatschap geldt voor een periode van maximaal 2 maanden, ingaande op de datum 
van aanmelding. 
 
Gedurende deze periode mag het aspirant-lid deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door het 
NHV, inclusief het deelnemen aan competities. 
 
Bij deelname aan competitiewedstrijden dient de naam van het aspirant-lid te allen tijde op het 
wedstrijdformulier te zijn vermeld. 
 
Het aspirant-lid dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren bij deelname aan wedstrijden. 
 
Zonder schriftelijke opzegging via het uitschrijfformulier, te vinden op 
www.handbalvereniginglelystad.nl, vóór het verstrijken van de twee maandenperiode, gemeten 
vanaf de datum van inschrijving, wordt het lidmaatschap stilzwijgend omgezet naar een 
bondslidmaatschap en met één jaar verlengd. Waarmee de voorwaarden gelinkt aan het reguliere 
lidmaatschap ingaan. 
 
 
 

http://www.handbalvereniginglelystad.nl/

