Inschrijfformulier 2016-2017
1.

Persoonsgegevens:
Achternaam…………………………………………… Roepnaam…………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode…………………………………………….….. Woonplaats…………………………….…..

(pas)foto

Geboortedatum……………………………………… Man / Vrouw
Telefoonnummer…………………………………… GSM…………………………………………….
E-mailadres…………………………………………………………………………………..…………………

2.

Geeft zich op als lid van Handbalvereniging Bergeijk en verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging.

3.

Betaling van de contributie geschiedt door automatische incasso per kwartaal. Bij niet betaling van de contributie
kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid. Middels
ondertekening van dit formulier machtig ik Handbalvereniging Bergeijk om de contributie automatische te innen
van:
Rekeningnummer…………………….………….………..
T.n.v…………………………………………………….….

4.

Contributie per kwartaal, op basis van de leeftijd per 1 januari 2017, is:
6-7 jaar
€ 22,00
13-15 jaar
€ 33,00
8-9 jaar
€ 23,00
16-18 jaar
€ 37,50
10-12 jaar
€ 27,00
vanaf 19 jr.
€ 68,00
niet spelend
€ 15,00 per jaar

5.

Bent u eerder lid geweest van een handbalvereniging? Ja/Nee
Zo ja, welke vereniging?.…………………………………………………………………………………………….…………….
Wanneer heeft u voor het laatst een wedstrijd gespeeld (maand en jaar)?.................................

6.

Ten behoeve van de wedstrijdadministratie zult u bij het Nederlandse Handbal Verbond (www.handbal.nl) worden
aangemeld als bondslid via Sportlink. Standaard wordt een bondslid door de vereniging aangemeld met het privacy
niveau normaal. Mocht u een ander privacy niveau (open of privé) prefereren dan kunt u dit zelf wijzigen in de
instellingen tab van de Sportlinked app, meer informatie over privacy niveaus is te vinden op:
https://sportlink.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=41910313

7.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van elk
jaar. Zonder opzegging bij de ledenadministratie wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 mei. Indien na 1 mei
het lidmaatschap wordt opgezegd blijft men de gehele contributie over het komend seizoen verschuldigd; dit in
verband met de afdracht van de bondskosten voor elk lid per jaar.

8.

Naam ondertekenende:……………………………………….
(ouder / voogd indien in te schijven lid jonger is dan 18 jaar).

9.

Handtekening:
Datum:……………..…………………………………

Formulier, inclusief pasfoto, inleveren bij of opsturen naar (dit mag ook digitaal met pasfoto):
René Delreu
Eijkereind 25
5571 EA Bergeijk
rene.delreu@gmail.com
Revisie: 23 September 2016

