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Handbalvereniging Kedingen te Wierden, opgericht 16 mei 1951. 
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente nummer 40073950 

Postadres Schering 9 7641 LR Wierden, Bankrelatie Rabobank NL39RABO 0300.79.99.42  

 

Inschrijfformulier HV Kedingen 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Voornaam ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum ……………………………………………………………………………………… 
Adres  …………………………………………………     Postcode   …………….……… 
Woonplaats       ……………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer    ………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres  ……………………………………………………………………………………… 
IBAN-bankrekeningnummer ……………………………………………………………………………… 
Naam van eventuele school ………………………………………………………………………… 

Al eerder lid geweest van een handbalvereniging Ja/Nee 
Ja, wanneer en van welke vereniging    ……………………………………………………………… 
Bij inlevering van dit inschrijfformulier ontvangen wij graag één recente pasfoto. Inschrijfgeld van € 5,00 gaat per éénmalige autom  
afschrijving.      

Contributiegelden 
De contributiegelden zijn als volgt per 1 januari 2015 
Leden van 6 jaar:   € 32,00 per kwartaal 
Leden van 7 en 8 jaar:  € 36,00 per kwartaal  
Leden van 9 en 10 jaar:  € 36,00 per kwartaal 
Leden van 11 en 12 jaar:  € 42,00 per kwartaal 
Leden van 13 en 14 jaar:  € 42,00 per kwartaal 
Leden van 15 en 16 jaar:  € 46,00 per kwartaal 
Leden van 17 en 18 jaar:  € 46,00 per kwartaal 
Leden van 19 t/m 21 jaar:  € 56,00 per kwartaal 
Recreanten/trainingsleden € 56,00 per kwartaal 
Senioren:   € 64,00 per kwartaal 
Niet Spelend:   € 25,00 per kwartaal 
 
Kledinggeld:   € 10,00 per seizoen (inning eerste kwartaal v.h. jaar) 

Met leeftijd wordt bedoeld de leeftijd per 1 januari van het betreffende kalenderjaar.  

Wij maken gebruik van automatische incasso per kwartaal.  
 
Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap moet via een emailbericht aan de secretaris of schriftelijk bij de ledenadministratie worden opgezegd, bij 
voorkeur met reden: 
HV Kedingen Ledenadministratie, t.a.v. Chantal Boddeman, Schering 9, 7641 LR Wierden.                                                   
Opzegging is alleen mogelijk per 1 juli en moet uiterlijk vóór 1 april gedaan zijn.  De contributie blijft verschuldigd tot 1 juli 
van het betreffende jaar. Wij zijn hiertoe genoodzaakt i.v.m. afdrachten aan de handbalbond.  

Ondergetekende verklaart dat HV Kedingen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor tijdens of in verband met 
verenigingsactiviteiten opgelopen letsel, het zoek raken van goederen dan wel enige andere schade 

 
………………………………………………………………………………………. 
Handtekening / Handtekening ouders, voogd noodzakelijk bij lid onder de 18 jaar 

Ontvangen door HV Kedingen de dato …………………………. 


