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Welkomstbrief 
 
Beste nieuw lid,  
 
WELKOM!!!! Wat fijn dat we je als nieuw lid van onze vereniging mogen inschrijven!  
 
We hopen dat je met plezier veel sportieve handbaluurtjes zult gaan beleven, samen met je team en clubleden. Door 
middel van deze brief brengen we je op de hoogte van hoe het lidmaatschap bij MenG Optimo eruit ziet. Neem de 
brief daarom even goed door. Wij rekenen in ieder geval op jouw enthousiasme, zowel in als buiten het veld. 
 
Hoe wordt je lid? 
Om je lidmaatschap definitief te maken moet je je officieel aanmelden. Dit doe je door het invullen van het 
inschrijfformulier, inclusief de verklaring publicatie foto’s en video’s en de SEPA-machtiging. Ook moeten we een 
digitale pasfoto van je ontvangen. Dit is nodig in verband met jouw aanmelding bij het NHV (Nederlands Handbal 
Verbond). Deze aanmelding is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan competitiewedstrijden en toernooien.  
 
Mail het ingevulde inschrijfformulier en jouw (digitale) pasfoto mail je naar optimo@handbal.nl. Je ontvangt daarna 
een bevestiging van ons, dat je ingeschreven bent.  
 
Wat biedt de vereniging je? 
Met uitzondering van de zomervakantie (en eventuele bijzondere omstandigheden, zoals maatregelen omtrent het 
coronavirus) handballen we het gehele jaar door in teamverband. Naast trainingen, wedstrijden en toernooien 
organiseert de club ook diverse activiteiten.  
 
Bij de club gaan we sportief en met respect met elkaar om. Dit geldt voor jou, je teamgenoten, je trainer, 
scheidsrechters en tegenstanders.  
 
Wat heb je nodig?  
-kleding-  
Je zorgt zelf dat je sportschoenen, sokken, shirt, broek en geschikte bal hebt om te trainen. Kledingkeuze is voor 
trainingen vrij. Tijdens wedstrijden ontvang je van ons een wedstrijdshirt. Je zorgt dat je een zwarte (handbal)broek 
draagt. De keuze voor een bepaald merk is vrij, zolang de broek zwart is, hoewel wij de short uit onze clublijn 
aanbevelen.  

 
-clubgevoel-  
Mede vanwege het clubgevoel is er een heuse clublijn, zie afbeelding. Wil je 
ook meedelen in het clubgevoel, ga dan langs bij Ivo’s sportshop in 
Simpelveld. Geef aan dat het gaat om de clublijn van MenG Optimo en de 
medewerkers van Ivo’s sportshop helpen je graag verder. Je ontvangt op je 
aankoop 20% korting over de normale prijs. Ook is er een mogelijkheid om de 
kleding te laten bedrukken met (eventueel) je naam en het clublogo.  
 

-sportlink-app- 

Ook vragen we je om de app Sportlink op je telefoon te installeren. Hier staat 

niet alleen het meest up-to-date programma, maar ook de uitslagen en 

standen zijn hier te vinden. Ook kun je je hier aan- of afmelden voor een 

wedstrijd, zodat je teammaatjes dit ook meteen kunnen zien.  

 
Download voor Android: 
https://play.google.com/store/apps/details…  
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Download voor iOS: 
https://itunes.apple.com/nl/app/sportlinked/id885010554?mt=8  
 
Let op: deze app is alleen te gebruiken voor ingeschreven leden! Je kunt je inloggen met jouw e-mailadres dat bij onze 
vereniging bekend is. Mocht het niet lukken stuur dan even een berichtje naar optimo@handbal.nl. 
 
Wat moet je bijdragen aan de club?  

Maandelijks betaal je contributie. De tarieven zijn te vinden op onze website www.mengoptimo.nl. Jaarlijks wordt het 

tarief geïndexeerd volgens de richtlijnen van het CBS.  

Om de club financieel draaiende te houden zijn we ook afhankelijk van jaarlijkse acties om extra geld in te zamelen. 
Ieder lid is daarom verplicht om een bijdrage te leveren aan: 
 

- De jaarlijkse Grote Clubactie, in de vorm van verkoop van tenminste zes loten; 
- De jaarlijkse donateurs- of paasactie; 
- Overige door de vereniging georganiseerde activiteiten.  

 
Daarnaast zijn we afhankelijk van sponsorinkomsten. Wij danken met name onze hoofdsponsor Plus Kleijnen Gulpen 
en onze overige (vaste) sponsoren en deelnemers aan de club van 50. Een overzicht van alle onze sponsoren ontvang 
je jaarlijks via het jaarverslag.   
 
Wil jij ons helpen aan nog meer inkomsten? Doe dan je online aankopen via sponsorkliks. Bezoek voordat je online 
gaat kopen https://www.sponsorkliks.com. Via deze site kom je uit bij ruim 300 online winkels waar je precies 
hetzelfde betaalt, maar er een commissie naar MenG Optimo gaat. Je sponsort dus gratis!  
 
Iedere hulp is welkom!  
Samen zijn we MenG Optimo. Daarom doen we, naast de financiële verplichtingen, ook een beroep op je om een 
bijdrage te leveren in de vorm van je tijd en jouw enthousiasme voor de handbalsport en onze club. Denk bijvoorbeeld 
aan het fluiten van (jeugd)wedstrijden, tijdwaarneming, coaching van jeugdteams en hand- en spandiensten tijdens 
het jaarlijks Heuvellandtoernooi.  
 
Wat je verder nog moet weten.  
MenG Optimo wordt georganiseerd vanuit het dagelijks en algemeen bestuur. Het contactadres en een overzicht van 
de bestuursleden vindt je op de website. Heb je interesse om deel te nemen aan het bestuur, dan ben je van harte 
welkom om kennis te maken tijdens een bestuursvergadering. Ook zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers, 
bijvoorbeeld als lid van de activiteitencommissie of als aanspreekpunt van je team. Dit geeft je een unieke kans om 
mee te denken en/of beslissen in de toekomst van je team en de club.  
 
Heb je interesse? Schroom niet om dit te laten weten, via optimo@handbal.nl.  
 
De jaarlijkse verplichte algemene ledenvergadering vindt schriftelijk plaats. In deze ‘vergadering’ informeren we je hoe 
de vereniging.  
 
Vragen?  
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur via optimo@handbal.nl of stel je vragen 
rechtstreeks aan één van de bestuursleden.  
 
 
Wij wensen je veel handbalplezier en sportiviteit! 
 
Handbalvereniging MenG Optimo 
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