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Bij Eksplosion ’71 kun je vanaf je vierde jaar beginnen met handballen. Naast de jeugd- en seniorenleden, welke 

deelnemen aan de reguliere (zaal)competitie en een aantal (mini)toernooien, heeft de vereniging ook een aantal 

structurele vrijwilligers en overige ondersteunende leden. Kennismaken met de handbalsport en Eksplosion ’71 

kan bij ons één maand gratis, om te ervaren of handbal iets voor jou is. 

 

Lidmaatschappen 

Als leden van de vereniging worden aangemerkt:  

a) actieve leden (spelende leden en structurele vrijwilligers);  

b) aspirant-leden;  

c) erevoorzitters, ereleden en leden van verdiensten;  

d) ondersteunende leden (supporters van Eksplosion ’71). 

 

Actieve leden zijn natuurlijke personen, die de handbalsport actief of passief beoefenen dan wel ondersteunen 

en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen, die gedurende een 

periode van maximaal twee maanden, actief kennismaken met de handbalsport en als zodanig door het bestuur 

zijn toegelaten. 

 

Inschrijving 

Lidmaatschap vangt aan onmiddellijk na inschrijving als zodanig in de registers van de vereniging. Inschrijving bij 

handbalvereniging Eksplosion ’71 geschiedt door middel van het online inschrijfformulier op de website 

(www.eksplosion71.nl). Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging worden (aspirant-)spelende 

leden, kaderleden (trainers en coaches), scheidsrechters en bestuursleden tevens lid van het Nederlands Handbal 

Verbond.  

 

Bij inschrijving bij Eksplosion ’71 volgt een kennismakingsgesprek en ontvangt het nieuw lid een welkomstpakket 

met daarin onder andere belangrijke informatie over de gang van zaken binnen de vereniging. 

 

Indien een lid iemand anders lid maakt van Eksplosion ’71, dan verdient dit introducerende lid een presentje. 

Hiervoor kan een keuze worden gemaakt uit de door de vereniging gekozen producten (bijvoorbeeld een 

trainingsshirt of -bal). Voorwaarde is dat het nieuwe lid tenminste één kwartaal lid blijft van de vereniging en er 

geldt een maximum van drie presentjes per lid. 

 

Contributie 

Alle leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de algemene 

ledenvergadering zal worden vastgesteld. Daartoe kunnen leden in (leeftijds)categorieën worden ingedeeld, die 

een verschillende bijdrage betalen. 

 

Spelende leden die een kaderfunctie uitvoeren ontvangen een korting op de contributie van 25 euro per kwartaal 
als dank en stimulering voor het uitvoeren van deze vrijwilligerswerkzaamheden. Indien een ouder van een 
spelend jeugdlid (tot 18 jaar) een kaderfunctie uitvoert, wordt de korting verrekend met de contributie van het 
jeugdlid. De korting is niet verrekenbaar met een volwassen (18+) spelend lid. 
 

De algemene ledenvergadering is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
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Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt: 

a) door overlijden van het lid;  

b) door (schriftelijke) opzegging van het lid;  

c) door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens 

de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd mag worden 

het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging geschiedt (schriftelijk) door het 

bestuur; 

d) door ontzetting. Deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken indien wordt gehandeld in strijd met 

de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld 

wordt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt (schriftelijk) door het bestuur. 

 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dan wel de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van 

het lopende kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het 

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid dan wel van de vereniging redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, blijft - met uitzondering van overlijden of 

verhuizing buiten de gemeentegrens van Venlo - desniettemin de bijdrage voor het gehele kwartaal verschuldigd. 


