Aanmeldingsformulier HHC Hardenberg

Gegevens lid
Achternaam en voorletters

_______________________________________________

Roepnaam

____________________

Adres

_______________________________________________

Geslacht

 man

Postcode en woonplaats

_______________________________________________

Geboortedatum

____________________

Telefoonnummer

_______________________________________________

Nationaliteit

____________________

Mobiel nummer

_______________________________________________

E-mailadres

_______________________________________________

 vrouw

Categorie


Veldvoetbal



Junioren 4 t/m 11 jaar



Vrouwen 7x7



Zaalvoetbal



Junioren 12 t/m 17 jaar



G-voetbal



Veld- en zaalvoetbal



Senioren (heren/vrouwen)



Niet-spelend lid

Peildatum voor de leeftijd is 1 januari.

Voor meer informatie over de contributiebedragen zie www.hhc-hardenberg.nl/lid-worden/

Gegevens automatische incasso
Ondergetekende machtigt hierbij HHC Hardenberg om per maand alle aan HHC Hardenberg verschuldigde bedragen (contributie, inschrijfgeld,
boetes, kosten spelerpas, kosten overschrijving, etc.) te incasseren van de volgende rekening:
IBAN

_______________________________________________________

Naam rekeninghouder

_______________________________________________________

Plaats

_______________________________________________________

Vorige verenigingen
Heeft u de afgelopen 3 jaar bij een bij de KNVB aangesloten voetbalvereniging ingeschreven gestaan?
 Ja, dan moet er overschrijving aangevraagd worden.

Naam oude vereniging

____________________________________

 Nee

Identificatie
W anneer u ouder bent dan 16 jaar bent u verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.

Pasfoto (geldt alleen voor spelende leden)
Bent u ouder dan 10 jaar en u wilt spelend lid worden, dan moet u een pasfoto bijvoegen voor de aan te vragen KNVB spelerspas.
Door ondertekening geeft u toestemming om de pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas.
Ook machtigt u HHC Hardenberg de pasfoto op het "aanvraagformulier spelerspas" te plaatsen en het formulier te voorzien van een
handtekening zodat de spelerspas aangevraagd kan worden. NB. In geval van overschrijving hoeft geen pasfoto ingeleverd te worden.

Tevens ga ik akkoord met de volgende bepalingen:
* Na inschrijving is éénmalig een inschrijfgeld van € 10 verschuldigd.
* De kosten van de door de KNVB in rekening gebrachte boetes voor door mij als lid ontvangen gele of rode kaarten worden door
HHC Hardenberg aan mij doorberekend.
* Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden.
* Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van HHC Hardenberg. Het adres is: Ledenadministratie HHCHardenberg, Frans Halsstraat 32, 7771 W T Hardenberg. Opzegging bij voorkeur door het afmeldingsformulier op de website in te
vullen. Eventueel kan een mail worden gestuurd naar de ledenadministratie (ledenadministratie@hhc-hardenberg.nl)
* De contributie dient bij tussentijdse opzegging altijd tot en met het eind van de maand van opzegging te worden betaald.
* Bij een achterstand in betaling van contributies en/of boetes is HHC Hardenberg gerechtigd een deurwaarder in te schakelen.
De kosten hiervan komen voor mijn rekening. De betalingsachterstand kan tevens leiden tot een speel- en/of trainingsverbod.
Handtekening
Datum ____________________

(indien jonger dan 18 jaar: ouder of voogd)

______________________________

