Handbalvereniging Kedingen Wierden

Inschrijfformulier
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Met dit e-mailadres kunt u een account aanmaken in de HandbalNL-app

Bent u al eerder lid geweest
van een handbalvereniging?

Ja

Nee

Zo ja. Welke vereniging?

Bij inlevering van dit inschrijfformulier ontvangen wij graag één recente pasfoto.
Opzegging is alleen mogelijk per 1 juli en moet uiterlijk vóór 1 april gedaan zijn. De contributie bljift
verschuldigd tot 1 juli van het betreffende jaar. Wij zijn hiertoe genoodzaakt i.v.m. afdrachten aan de
handbalbond.
Kijk voor informatie over de actuele contributiegelden op https://www.hvkedingen.nl/lidmaatschap/
Inschrijfgeld van € 5,00 gaat per éénmalige automatische afschrijving. Bij het eerste kwartaal innen
we per seizoen een kledingbijdrage van € 10,00. Wij maken gebruik van automatische incasso per
kwartaal.

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.
akkoord (verplicht aanvinken)

in te stemmen met plaatsing en opslag van foto's van mij (en mijn gezinsleden) op de website
en sociale media in algemene discrete situaties tijdens verenigingsactiviteiten volgens de
richtlijnen zoals vermeld op de website (https://www.hvkedingen.nl/gegevensbescherming/),
tenzij ik per geval bezwaar maak.
akkoord (optioneel aanvinken)

Naam

datum

Handtekening (handtekening ouders of voogd noodzakelijk bij lid onder de 18 jaar)

Machtiging voor automatische incasso
Ondergetekende machtigt de penningmeester van Handbalvereniging Kedingen tot het automatisch
afschrijven van:
- Eénmalig inschrijfbedrag van € 5,00
- Jaarlijkse bijdrage kledinggeld € 10,00
- De contributie voor bovengenoemd lid volgens de speelstatus of leeftijdscategorie gemeten op
1 januari jl.
per kwartaal (verplicht aanvinken)
Bij opzegging van het lidmaatschap vóór 1 april wordt deze automatische incasso per 1 juli van dat
jaar stopgezet door de penningmeester.
IBAN rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Plaats

Datum

Handtekening rekeninghouder

Print dit formulier en onderteken het.
Lever het dan digitaal of op papier (samen met de
pasfoto) in bij de secretaris.

In te vullen door secretaris:

secretaris@hvkedingen.nl

Ontvangen op:

Ledenadministratie
t.a.v. Chantal Boddeman
Schering 9
7641 LR Wierden

Inschrijving van lidnummer

