Inschrijfformulier

HV NIJENRODES INSCHRIJFFORMULIER
Lid worden van de Handbal Vereniging Nijenrodes? Vul dan het aanmeldingsformulier hiernaast in en gooi het door de bus of lever het in tijdens de training;
Lucia Verhoef
Stinzenlaan Noord 179
3621 RG Breukelen 0346-250465
ledenadministratie@nijenrodes.nl
(met een recente pasfoto met je naam op de achterkant! Mag ook per email in JPEG format)

Hierbij geeft zich op als lid van de Handbal Vereniging Nijenrodes:
Achternaam
Voornaam/voorletters
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon / mobiel

06-

E-mail adres
Geboortedatum
Bent u de afgelopen 24 maanden lid geweest van een andere handbalvereniging?

De meest recente ledenvergadering (2016) leverde de volgende
contributie bedragen op:
Categorie
Senioren
A-jeugd
B-jeugd
C-jeugd
D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd
Kabouters
Recreanten
Trainingslid
Verenigingslid
Inschrijfgeld

per jaar

per termijn

254,00
192,00
168,00
139,00
127,00
108,00
70,00
59,00
160,00
77,00
33,00

63,50
48,00
42,00
34,75
31,75
27,00
17,50
14,75
40,00
19,25
8,25

12,50

(eenmalig voor nieuwe leden)

Nijenrodes doet mee met de kortingsregeling via de U-Pas (nadere informatie bij de
penningmeester). De contributie zal per kwartaal of per seizoen, d.m.v. automatische incasso worden geïnd.

Hoe wordt de contributie betaald?
Per automatische incasso;
O in 4 termijnen

geslacht:

O man

O vrouw

O nee
O ja, namelijk:

(Indien ja; overschrijving moet mogelijk nog aangevraagd
worden bij de oude vereniging)

Het automatische geïncasseerde bedrag, kunt u altijd binnen 30 dagen terug te vorderen.

O per seizoen

E-mail adres contributiebetaler
Bank of gironummer (IBAN)

NL

Op naam van





Indien het nieuwe lid jonger dan 18 jaar is, dient de wettelijk vertegenwoordiger ook zijn of
haar handtekening te plaatsen!
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij voor eigen risico en verantwoording deelneemt
aan trainingen en wedstrijden, dat hij/zij de regels van de vereniging zal naleven en dat de
jaarlijkse contributie (1 september t/m 31 augustus) volledig zal worden voldaan.
HV Nijenrodes plaats regelmatig foto’s en filmjes op de website, facebook, twitter, You
Tube en de lokale krant met als doel het verstrekken van informatie. Als wij niets van u
vernemen gaan wij er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen plaatsing van diverse zaken

Handtekening

Denkt u aan het inleveren van een recente pasfoto!
Liefst digitaal (JPEG)

