DEELNEMERSOVEREENKOMST 2017/2018
De ondergetekenden:
de Stichting HandbalSchool Brabant, gevestigd te Tilburg
hierna te noemen de Stichting
en
Naam

:

Adres

:

PC / Woonplaats
Geb. datum
(mm/dd/jjjj)

:

IBAN Bank

:

:

hierna te noemen de deelnemer,
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. De deelnemer verbindt zich voor het gehele seizoen 2017-2018 aan de stichting.
2. Het seizoen 2017-2018 loopt gedurende de periode 1 oktober 2017 tot uiterlijk 16 juli 2018.
3. De deelnemersbijdrage voor het seizoen 2017-2018 bedraagt € 200,00 per deelnemer. Voor de
deelnemersbijdrage van € 200,00 streeft de stichting naar 26 reguliere zaterdagtrainingen.
4. Naast de reguliere zaterdagtrainingen kan de stichting aanvullende activiteiten aanbieden ter
versnelling van de handbalontwikkeling. Onder aanvullende activiteiten wordt onder meer verstaan:
oefenwedstrijden, toernooien, trainingsstages en clinics. De kosten van de aanvullende activiteiten
zitten niet in de deelnemersbijdrage. Deelname aan de aanvullende activiteiten gebeurt op vrijwillige
basis en is alleen mogelijk met toestemming van ouders/verzorgers. Wij adviseren hier zoveel mogelijk aan
mee te doen.
5. De competitiewedstrijden van de deelnemer binnen de eigen vereniging gaan altijd voor!
6. De deelnemer streeft ernaar minimaal 3 uur per week binnen de eigen vereniging te trainen.
7. Deelname aan de trainingen en aanvullende activiteiten van de stichting geschiedt door de
deelnemer op eigen risico!
8. Met deelname stemt de deelnemer in met het kledingreglement van de stichting. De kledingkosten
betreft aanvullende kosten op de deelnemersbijdrage voor het seizoen 2017-2018. Iedere deelnemer
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dient 2 voorgeschreven shirts en 1 voorgeschreven broek aan te schaffen wanneer deze niet
aanwezig is.
9. De betaling van de deelnemersbijdrage vindt plaats in één of twee termijnen. De bijdrage dient
overgemaakt te worden op rekeningnummer NL86RABO0105464279 (Rabobank Tilburg) o.v.v. naam
deelnemer.
10. (Deel)Restitutie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen na besluit van het Stichtingsbestuur. Het
Stichtingsbestuur raadpleegt bij de besluitvorming minimaal de betreffende trainer(s) en de
coördinator van de meisjes/jongens categorieën.
(Deel)Restitutie vindt niet plaats als de deelnemer EENZIJDIG stopt of dat de deelnemer door
omstandigheden (onder meer vakantie, wedstrijden eigen vereniging, kortstondige blessure) de
reguliere zaterdagtrainingen misloopt.
11.Tijdens trainingen en extra activiteiten is een sportfysiotherapeut aanwezig. Aan het begin van het
seizoen zal hij een test afnemen (performance scan). Aangezien alle sporters onder achttien in
Nederland een vergoeding hebben van 18 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering, kan
deze performance scan uit de basisverzekering vergoed worden. Wij vragen u hier rekening mee te
houden, en hiervoor twee behandelingen fysiotherapie te reserveren. De performance scan en de
uitgebreide analyse zullen immers als zodanig gedeclareerd gaan worden.
Wij wijzen u er ook op dat spelers die structureel getaped moeten worden zelf een rol tape moeten
aanschaffen (te verkrijgen bij de sportfysiotherapeut, kosten ongeveer € 12,50).
Individueel Ontwikkel Plan en meetresultaten
In het kader van het Individueel Ontwikkel Plan zullen ten behoeve van de trainingspijlers fysiek
(performance scan) en mentaal testen plaatsvinden. De resultaten hiervan zijn vertrouwelijk en
worden alleen vrijgegeven aan betrokkene (lees: ouders/verzorgers). Als Stichting willen wij voldoen
aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en verzoeken u toestemming te geven om het
Individueel Ontwikkel Plan en de bijbehorende meetresultaten te mogen delen met de betreffende
trainer(s) en de werkgroep mentaal binnen HandbalSchool Brabant.
Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld met betrokkene in de Stichting die vanwege hun
functie over deze gegevens moeten beschikken (bijvoorbeeld de teammanager.
Uiteindelijk bepaalt u dat!
Akkoordverklaring Individueel Ontwikkel Plan, testgegevens en persoonsgegevens
Deelnemer gaat akkoord met het delen van het Individueel Ontwikkel Plan en bijbehorende
meetresultaten met de betreffende trainer(s) en werkgroep mentaal binnen HandbalSchool Brabant.
Ook betrokkene functionarissen binnen de handbalschool mogen beschikken over je
persoonsgegevens.
Handtekening:…………………………………………………………
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Deelnemerskosten
11. Graag aankruisen op welke termijnwijze de betaling geschiedt. Betaling via overboeking naar
bankrekening stichting! (NL86RABO0105464279, Rabobank Tilburg o.v.v. naam deelnemer).

1 termijn à € 200,00, betaling na ontvangst factuur vóór 1 november 2017
2 termijnen à € 100,00, betaling na ontvangst factuur 1e deel vóór 1 november 2017 en 2e deel uiterlijk
15 januari 2018
De deelnemer verklaart met het ondertekenen van deze overeenkomst kennisgenomen te hebben
van het huishoudelijk reglement, waaronder het kledingreglement en gedragsregels.
Aldus overeengekomen en getekend te …………………..……………………., datum: ………………………
N.B.: Formulier ondertekenen, scannen en digitaal inleveren met kopie identiteitsbewijs en kopie
zorgverzekeringspas via link hieronder:
http://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/inleveren-deelnemersovereenkomst
Stichting HandbalSchool Brabant,

De deelnemer/ deelneemster, of diens
wettige vertegenwoordiger in geval van
minderjarige deelnemer/ deelneemster,
Naam:…………………………………………….

Bestuur Stichting HandbalSchool Babant

Handtekening: ………………………………………
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