Vejen Håndboldklub

Velkommen som spiller/forældre i Vejen Håndboldklub
VHK ønsker at give alle spillere mulighed for udvikling og gode oplevelser i fællesskabet om
håndboldspillet.
Dette forpligter os til at skabe udvikling og oplevelser for alle spillere, hvilket kræver at vi får skabt
et godt samarbejde på tværs i klubben og med jer som spillere og forældre.
Det er vigtigt, vi har mange hænder til at hjælpe med at løfte opgaverne.
Mere information om VHK kan findes på vores hjemmeside www.vejenhk.dk men husk også at like
os på Facebook: @Vejen HK.

Kontingent
Kontingent betales via vores hjemmeside under ”online tilmelding”. Har i spørgsmål til dette, kan I
kontakte Claus Tirstrup på, 24 47 21 71. Og for at være med på holdkortet, skal der være betalt
kontingent.
Hvis der er udfordringer med at betale den samlede kontingent ad en gang, kan I kontakte vores
kasserer Rikke på kasserer@vejenhk.dk så finder vi en afdragsordning. Det er også mulighed for
at søge hjælp til kontingent betaling hos BROEN Vejen. www.broen-danmark.dk/vejen/
Husk, at det er VIGTIGT når I opretter jer, at det er jeres barns navn og fødselsdato i opgiver. Ved
angivelse af mailadresse, skal det være på den person i huset der skal modtage vores mails, da
alle oplysninger om klubben, arrangementer m.v. bliver sendt via denne mail. (Mange børn har
selv mail, men I mange tilfælde er det praktisk, at enten mor eller far modtager mailen) Der er
mulighed for at sætte 2 mailadresser på, hermed vejledningen:
Flere e-mailadresser på en profil
Hvis man ønsker at angive flere e-mailadresser til en kontaktperson, kan det godt lade sig gøre.
Man skal skrive de ønskede e-mailadresser i e-mail feltet adskilt af komma og mellemrum.
Eksempel: peter@hansen.dk, jens@rasmussen.dk Bemærk, det er vigtigt at det er komma og
mellemrum, som adskiller adresserne.
Fordel: Der kan sendes til 2 e-mailadresser. Ulempe: Medlemmet skal bruge mobil nr. som
medlems login

Med ønsket om en god håndboldsæson!
Bestyrelsen
Vejen Håndboldklub.

