Inschrijfformulier HV SATURNUS Bladel
Lever dit formulier samen met een officiële pasfoto in bij het ledensecretariaat
(Luke Wouters, Heeleind 15a, 5531 CA Bladel)

Achternaam: ___________________________________________________________
Voornaam: _________________________

Voorletters:______________________

Straat + huisnummer: ____________________________________________________
Postcode: __________________________

Plaats __________________________

Geboortedatum: ____ - ____ - _________

Geslacht: M / V *)

Telefoonnummer: ____________________

Mobiel nummer: _________________

E-mail adres: __________________________________________________________
Bent u al lid van een handbalvereniging (geweest)? Ja / Nee * )
Zo ja, van welke vereniging? ______________________________________
Wanneer is dat lidmaatschap beëindigd? _____ - ______ - __________
Heeft u daar nog financiële verplichtingen? Ja / Nee * )
Van welke sportvereniging(en) bent u nog meer lid?
_____________________________________________________________________
Is uw gezondheid in orde (eventueel toelichten)? Ja / Nee * )
_____________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart:
1. Bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en meldt zich hierbij aan als lid van Handbalvereniging Saturnus.
2. Ook bij tussentijdse opzegging de contributie tot en met 31 juli van het lopende verenigingsjaar te zullen voldoen.
3. Foto’s genomen bij activiteiten vanuit de vereniging mogen geplaatst worden op de website.
Tevens aanvaardt ondergetekende dat het lidmaatschap geldt tot schriftelijke wederopzegging.
Datum:

Handtekening:

______ - ______ - __________

___________________________

Beneden de 18 jaar medeondertekenen door ouder en/of voogd
*) doorhalen wat niet van toepassing is

Contributie
De contributie bij handbalvereniging Saturnus is samengesteld uit bondscontributie en verenigingscontributie. Voor betaling van de contributie vragen wij u gebruik te maken van automatische
incasso, waarvoor u via onderstaand machtigingsformulier toestemming kunt verlenen.
Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso zult u voor de contributie een factuur ontvangen van de penningmeester, waarbij per factuur (2x per jaar) € 2,50 aan
administratiekosten in rekening gebracht zal worden.

Machtigingsformulier
Incassant
Naam:
H.V. Saturnus
Adres:
Felix Timmermanslaan 55
Postcode:
5531 SH
Land*: Nederland
Kenmerk machtiging**:

Woonplaats: Bladel
Incassant ID: NL29ZZZ402363620000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan H.V. Saturnus om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributieverplichtingen. En uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van H.V. Saturnus.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: .....................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................
Postcode: .............................
Woonplaats: ..................................................................................
Land*: .....................................................................................................................................
Rekeningnummer [IBAN]: 
Bank Identificatie [BIC]***: 
Plaats:
Handtekening:
Datum: ___ - ___ - ______

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Het kenmerk van de machtiging wordt na inschrijving bepaald. De penningmeester zal u voorafgaand aan de incasso informeren over uw unieke incassokenmerk.
***Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.

