HANDLEIDING INVULLEN AANSLUITINGSKAART
Vraag aan je trainer, ploegafgevaardigde of secretaris een witte spelerskaart. Niet-spelende leden
dienen een groene kaart in te vullen (geen doktersattest nodig) en buitenlandse spelers dienen een
rode kaart in te vullen.
Deze kaart dient CORRECT ingevuld te worden. Vergeet daarbij niet om beide luiken van de
aansluitingskaart in te vullen:
▪ Naam en voornaam
▪ Adres
▪ E-mailadres
▪ Geboorteplaats en -datum
▪ Rijksregisternummer
▪ Nationaliteit
▪ Geslacht
Vergeet vooral jouw handtekening onderaan niet te plaatsen! Voor minderjarigen is tevens de
handtekening van één van de ouders of voogd noodzakelijk.
Ben je ouder dan 16 jaar? Dan dien je ook een sportmedische keuring bij de huisarts te ondergaan.
Hiervoor dien je een vragenlijst vooraf in te vullen via www.sportkeuring.be. Vervolgens neem je
de vragenlijst én het ‘geschikheidsattest’ (zie website documenten Peepl) mee naar de huisarts om
de keuring te finaliseren.
Kleef een pasfoto met de juiste afmetingen op het voorziene vak.
Overhandig de aansluitingskaart terug aan trainer/ploegafgevaardigde, secretaris van de club of
werp ze in d brievenbus van de kast in de sporthal. Stuur in geen geval de aansluitingskaart
zelf op a.u.b.! De spelerskaart wordt opgestuurd naar de federatie door de secretaris van de club.
Van zodra je spelerskaart terug in ons bezit is, ben je spelgerechtigd. Je wordt hiervan verwittigd.
In geval van twijfel, kun je steeds het secretariaat contacteren.
Thomas Stuart
thomas.stuart@handbalclubeeklo.com
0472/033.133
Door het tekenen van de aansluitingskaart verklaar je je ook akkoord met de reglementen van de
VHV (Vlaamse Handbalvereniging) en tevens met het reglement van Inwendige Orde van de club
(zie Reglement van Inwendige Orde bij de documenten via Peepl).
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