INSCHRIJFFORMULIER
Bouwcenter Centen Handbal Vereniging Wanroij
Seizoen 2022 - 2023

Ondergetekende geeft zich op als lid van BouwCenter Centen HVW:
Achternaam

Roepnaam

Adres

Geslacht

Postcode

Geboortedatum

Woonplaats

Telefoonnummer(s)

IBAN

E-mailadres

Bent u ooit vaker lid geweest van een handbalvereniging, ja/nee
en zo ja, naam vorige vereniging:

____________________________

Hierbij verklaar ik:
- me te houden aan de omgangsregels zoals vermeld op hvwanroij.nl/omgangsregels
- kennis te hebben genomen van de gedragsregels zoals vermeld op hvwanroij.nl/gedragsregels
- in geval ik mijn voertuig gebruik bij verenigingsactiviteiten, deze wettelijk verzekerd is
Datum: _______________ Plaats: ____________________Handtekening: ________________________
(bij minderjarige, de wettelijke vertegenwoordiger)
Dit formulier inleveren met 1 recente pasfoto op onderstaand ledenadministratie adres.
Contributiebedragen per jaar
Kabouter
F jeugd
E jeugd
D jeugd
C jeugd
B jeugd
A jeugd
Senioren
Recreanten
Donateur

6 jaar en jonger
7 - 8 jaar
9 - 10 jaar
11 - 12 jaar
13 - 14 jaar
15 - 16 jaar
17 - 18 jaar
Vanaf 19 jaar
Min. 30 jaar

Bouwcenter Centen H.V.W.
IBAN NL79RABO0156203456
KvK ’s-Hertogenbosch 40217421
bestuur@hvwanroij.nl

€ 20,00
€ 61,00
€ 83,00
€ 105,00
€ 127,00
€ 149,00
€ 171,00
€ 193,00
€ 128,00
€ 35,00

De
pasfoto
moet
in dit
kader
passen.

Secretariaat / correspondentie
Ledenadministratie
Verlorenhoek 2b
Steeg 25
5446 XL Wanroij
5446 XN Wanroij
secretaris@hvwanroij.nl
ledenadministratie@hvwanroij.nl

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Woonplaats incassant:
Land incassant:
Incassant ID:

BouwCenter Centen H.V.W.
Verlorenhoek 2b
5446 XL
Wanroij
Nederland
NL42ZZZ402174210000

DIGITALE NIEUWSFLITS
Hierbij geef ik BouwCenter Centen H.V.W. toestemming om mij kosteloos per email te informeren
middels de Nieuwsflits. Ik kan mij op elk gewenst moment weer afmelden door middel van de
snelkoppeling onder aan de Nieuwsflits.
GEBRUIK BEELDMATERIAAL
Hierbij geef ik BouwCenter Centen H.V.W. toestemming om beeldmateriaal (foto’s en video’s) van
clubactiviteiten waarop ik zichtbaar ben, te publiceren op media die vallen onder het beheer van de club.
Dit met het doel de clubactiviteiten te promoten. Indien mijn beeltenis op een voor mij ongepaste wijze
is gebruikt meld ik dit aan de club waarna deze de beeltenis onmiddellijk zal verwijderen.
HVW is niet verantwoordelijk voor publicaties van beeldmateriaal door derden, gepubliceerd op media
beheerd door derden zoals bijvoorbeeld persfotograaf van de krant.
DOORLOPENDE MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BouwCenter Centen H.V.W. om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te
schrijven betreft jaarlijkse contributie overeenkomstig de opdracht van BouwCenter Centen H.V.W.
De contributie wordt bij vooruitbetaling in oktober geïncasseerd. Afmeldingen dienen voor 1 mei
schriftelijk ontvangen te zijn bij de ledenadministratie (http://hvwanroij.nl/clubregelement). Wie zich na
deze datum afmeldt is de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank.

De ingevulde gegevens op pagina 1 worden gehanteerd voor de doorlopende machtiging.

Datum en plaats: ______________________________________________________________

Handtekening: _______________________________________________________________
(bij minderjarige, de wettelijke vertegenwoordiger)

Bouwcenter Centen H.V.W.
IBAN NL79RABO0156203456
KvK ’s-Hertogenbosch 40217421
bestuur@hvwanroij.nl

Secretariaat / correspondentie
Ledenadministratie
Verlorenhoek 2b
Steeg 25
5446 XL Wanroij
5446 XN Wanroij
secretaris@hvwanroij.nl
ledenadministratie@hvwanroij.nl

