
HVV Hengelo
Aanmeldingsformulier Postbus 90

7500 AB Hengelo
   Opgericht 1-1-1909 Incassant ID:  NL48ZZZ400740430000
Persoonlijke gegevens
Achternaam : Roepnaam :
Geboorte datum : Voorletters :
Adres : Geslacht m/v :
Postcode : Woonplaats :
Telefoon : Mobiel :
E-Mail :
Datum aanmelding : Bondsnummer :

Soort lidmaatschap:
O  Spelend lid O Niet spelend lid O Donateur

Bent u lid of lid geweeest van een andere voetbalvereniging
O Nee O Ja, vereniging: Bondsnummer:

Wanneer is er voor de laatste keer, in een bindende wedstrijd, voor die vereniging gespeeld?
Datum:

■ Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend.

■ Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de eerste maand na aanmelding.

■ Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministrateur.

■ Opzegging dient te geschieden voor 31 mei.

■ Bij tussentijdse opzegging blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

■ In de algemene ledenvergadering van 20 september 1993 is besloten dat automatische incasso van de contributie
verplicht wordt gesteld. Elk nieuw lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient daartoe de onderstaande 
machtiging in te vullen en te ondertekenen. (Is men het om welke redenen dan ook niet eens met een afschrijving,
dan kan men de bank verzoeken het bedrag aan u terug te storten.)

Onderstaande rekeninghouder verleent hierbij tot wederopzegging een incasso machtiging aan de HVV Hengelo om 

van zijn/haar: Rekeningnummer (IBAN)
Bank Identificatie (BIC)

Naam rekeninghouder de verschuldigde
    
contributie en overige bedragen maandelijks van uw rekening af te schrijven.

Ik wil het volgende vrijwilligerswerk doen:  kantine/scheidsrechter/wassen/onderhoud/leider/bestuur/overig
(omcirkelen wat u wilt doen, verplicht een keuze te maken)

Datum :
Handtekening :

Copy :  - Ledenadministratie
:  - Jeugdcommissie
:  - Lager elftallen Commissie
:  - Selectie

Hij/zij verklaart hiermee dat het lidmaatschap aanvaard wordt met inachtneming van de Statuten van de
HVV Hengelo. Tevens verklaart hij/zij hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden zoals die op dit formulier

vermeld zijn en heeft het volgende bijgevoegd:  - een pasfoto t.b.v. de verplichte spelerspas (12 jaar of ouder)
 - een kopie van het legitimatiebewijs (14 jaar en ouder)


