INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP
Ingangsdatum

:

Achternaam

:

Voorletter(s)

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Nationaliteit

:

Adres

:

Postcode & plaats

:

Telefoon1

:

Telefoon2

:

Mobiel1

:

Mobiel2

:

E-mail1 *)

:

E-mail2 *)

:

*) Onze nieuwsbrief zal naar de opgegeven e-mailadressen worden verzonden

Soort lidmaatschap:

Aspirant lid (2 maanden tijdelijk)
Jeugdlid of Senioren lid
Recreanten lid (vanaf 19 jaar)
Ondersteunend lid (geen competitie)

Bent u de afgelopen 24 maanden lid geweest van een handbalvereniging?
Zo ja, welke vereniging?

JA / NEE

________________________________

Hebt u daarbij aan al uw financiële verplichtingen voldaan?

JA / NEE

Is er overschrijving aangevraagd?

JA / NEE
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Indien er zaken (praktisch/medisch/opvoedkundig etc.) zijn die wij zouden moeten
weten, wilt u dit aangeven bij het onderdeel “Opmerkingen” ?
Wij gaan er van uit dat ouders die een auto ter beschikking hebben, bereid zijn om bij
toerbeurt te rijden bij uitwedstrijden van de kinderen. Ouders van jeugdleden hebben
de verplichting te participeren in de kantine- en schoonmaakdiensten.
Bij onze vereniging moet de contributie per kwartaal vooraf worden betaald. Indien van
toepassing houden wij bij de contributieberekening rekening met een eventuele
kortingsregeling.
In verband met de betaling van de contributie via automatische incasso dient een
doorlopende machtiging ingevuld te worden. Het machtigingsformulier ontvangt u bij de
bevestigingsbrief van het lidmaatschap.
De kwartaalbedragen worden rond 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april van uw
bankrekening afgeschreven. Als u niet via automatische incasso wilt betalen, wilt u dit
aangeven bij het onderdeel “Opmerkingen” ?
De contributieperiode loopt van 1 juli tot 1 juli. Bij tussentijds bedanken als lid is men
verplicht de volledige contributie voor het resterende seizoen te betalen.
Het lidmaatschap dient vóór 1 april te worden opgezegd. Bij niet opzegging wordt het
lidmaatschap automatisch verlengd.
Ondergetekende *) verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de
rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap en verklaart
tevens bekend te zijn met de inhoud van het contributiereglement.
*) Bij minderjarigen, handtekening wettelijke vertegenwoordiger

Handtekening:

Plaats & datum:

Dit formulier graag inleveren met 1 recente pasfoto bij de ledenadministratie:
Inge Oussoren
Lindenlaan 99
1901 SJ CASTRICUM
T: (06) 4011 2749
E: ledenadministratie@csvhandbal.nl
Opmerkingen:
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