Huisregels
Aan- en afmeldingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven via svww@handbal.nl .
Adreswijzigingen kunnen worden gemaild naar svww@handbal.nl .
Het handbalseizoen loopt van 1 juli t/m 31 mei. Afmelden voor het nieuwe seizoen dient voor 1 juni
van het lopende seizoen.
Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd tijdens het seizoen wordt de verenigingscontributie van
het lopende kwartaal geïncasseerd. Daarnaast wordt de volledige bondscontributie van het lopende
seizoen geïncasseerd.
De verlaagde contributieregeling bij langdurige blessure, ziekte of zwangerschap dient via
svww@handbal.nl te worden aangevraagd. De verlaagde contributie gaat het eerstvolgende kwartaal
na aanvraag in.
Handbalvereniging SVWW verstrekt alle informatie via de website www.svww.info . Van de leden
wordt verwacht deze website regelmatig te bezoeken.
Daarnaast wordt regelmatig informatie verspreidt vanuit Sportlink, via no-reply@sportlinkservices.nl .
Ontvang jij nooit een bericht via Sportlink? Stuur dan een mailtje na svww@handbal.nl .
Jaarlijks worden een aantal acties georganiseerd om de clubkas te spekken. De leden worden
vriendelijk verzocht hieraan deel te nemen. Afmelding is alleen toegestaan als hier een goede reden
voor is.
Leden die staan opgesteld bij de kassa- en ordedienst en zijn verhinderd, dienen zelf voor vervanging
te zorgen. Geef de naam van jouw vervanger door aan je collega en aan het bestuur via
svww@handbal.nl .
Leden of ouders die staan opgesteld bij het vervoer en zijn verhinderd, dienen zelf voor vervanging
te zorgen.
De vereniging doet een beroep op vrijwilligers. Voel jij iets voor een vrijwilligerstaak binnen
handbalvereniging SVWW? Geef jouw naam en telefoonnummer door via svww@handbal.nl . Dan
neemt het bestuur contact met jou op.
Sportkleding en – schoeisel kan via de website te koop worden aangeboden.
Op vertoon van de clubkaart kan sportkleding, -schoeisel en -attributen worden aangeschaft met
10% korting bij HH Sport aan de Hoofdweg 20 in Smilde. Heb jij nog geen clubkaart, vraag deze aan
via svww@handbal.nl .
Bij op– of aanmerkingen en problemen of spelen er andere zaken binnen de vereniging dan horen wij
graag van jou. Geef ze door aan jouw coach, trainer of het bestuur. Zij zijn er voor jou!
Alleen in uiterste nood kan er afgezegd worden bij de coach (voor wedstrijden) of bij de trainer (voor
trainingen). Graag tijdig bellen!
Binnen de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt van activiteiten en van de teams. Wanneer u
hiermee problemen heeft, ontvangen wij graag een mail via svww@handbal.nl .
Sportiviteit en respect staan hoog in vaandel binnen de handbalvereniging SVWW. Het is de basis
waarop wij als leden van de vereniging met elkaar omgaan.

