Honk- en softbalvereniging Spikes

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW
LID
Gegevens nieuw lid
Naam

Vrouw
w
Voornaam

Voorletters

Man

Geboortedatum
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-Mail

Mobiel-nummer

Nationaliteit

Hoe ben je bij HSV Spikes terechtgekomen ?
Ben je al eerder lid geweest van een
vereniging aangesloten bij de KNBSB?

Ja

Nee

Zo ja, welke vereniging(en)
Indien je dit of vorig jaar lid bent geweest van een andere honk- of softbalvereniging dient er tevens een
overschrijvings-/mutatie-formulier van de KNBSB te worden ingevuld.

Ik meld me aan voor of als …
Honkbal

BeeBall

Softbal

Recreant

Niet spelend lid (stemrecht)

Anders, zijnde:

Contributie
De actuele gegevens over contributie zijn te vinden op de website (www.hsvspikes.nl).
Peildatum van de contributie is de leeftijd op 31 oktober a.s.
De contributie betreft een jaarcontributie, welke met een kleine administratieve opslag in maandtermijnen wordt
geïncasseerd via automatische incasso. De incasso zal omstreeks de 27e van de betreffende maand plaatsvinden.
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Bij iedere inschrijving wordt €20 inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij de eerste inschrijving ontvangt je een
tegoedbon voor een officiële 2D geborduurde HSV Spikes cap. Bij herhaalde inschrijving binnen twee kalenderjaren
wordt geen cap meer verstrekt.
Voor jou geldt dat het inschrijfgeld en de volledige bondscontributie van het lopende verenigingsjaar separaat worden
gefactureerd. Pas na ontvangst van deze betaling krijgt je een bondsnummer en wordt je speelgerechtigd.
De maandcontributie bestaat in dit eerste verenigingsjaar uitsluitend uit het verenigingscontributie component.
Voor de volgende jaren bestaat het maandelijkse bedrag uit zowel de bondscontributie als de verenigingscontributie.

Machtiging doorlopende SEPA
ncasso
Naam incassant
HSV Spikes
Adres incassant
Postcode/woonplaats incassant
Land incassant

Postbus 724
3200 AR Spijkenisse
Nederland

Incassant-id
Kenmerk machtiging

NL61ZZZ403465870000

Naam rekeninghouder

Door ondertekening van dit formulier ben je
akkoord dat HSV Spikes doorlopende incassoopdrachten stuurt naar je bank, om een bedrag
van je rekening af te doen schrijven inzake de
contributie verplichtingen aan HSV Spikes.
Als je het niet eens bent met de afschrijving,
dan kan je deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met je bank. Vraag deze naar de
voorwaarden.
HANDTEKENING INCASSO ACCOORD

IBAN-rekeningnummer

Lidmaatschap
De rechten en plichten zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, deze kan je downloaden via
onze website www.hsvspikes.nl. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaar je lid te willen worden
van HSV Spikes en akkoord te gaan met de inhoud van deze reglementen.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch gecontinueerd. Ons verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met
31 oktober. Een opzegtermijn van 1 maand wordt gehanteerd. Daarom dient voor 1 oktober van het huidige jaar
schriftelijk te worden opgezegd. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 november.
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris, dit kan per email (ledenadmin@hsvspikes.nl) of door op de
website de optie ‘opzeggen’ te selecteren. Pas na bevestiging van de secretaris is de uitschrijving een feit. Echter
deze zal altijd worden geëffectueerd per einde verenigingsjaar. Omdat je speelgerechtigd blijft tot en met 31 oktober,
zal bij opzegging op enig moment in het verenigingsjaar alle resterende maandtermijnen tot einde verenigingsjaar per
eerstvolgende incasso maand geïncasseerd worden. Het opzeggen gedurende een verenigingsjaar leidt niet tot een
contributie restitutie.
De vereniging wordt gerund en beheerd door vrijwilligers. Vandaar dat we verwachten dat elk lid en/of ouder een
bescheiden bijdrage kan leveren aan een plezierige en sportieve tijd bij HSV Spikes.
We heten je graag welkom !

Datum en plaats

Handtekening
(ouder / verzorger bij
minderjarige)
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