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Opzeggen dient voor 1 Mei te geschieden na deze datum zal de contributie worden doorberekend

Aanmeldingsformulier H.V. Auto Smeeing BDC

Achternaam
Voornaam
Voorletters

Geslacht

Man
Vrouw

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Telefoon mobiel
E-mail
Geboortedatum
Geboorteplaats
Vorige vereniging

plak hier pasfoto,
of lever digitaal
aan bij
ledenadministratie
@smeeingbdc.nl

Registratie nummer
Selecteer een
vrijwilligerstaak

Bestuurslid senioren

Websiteredactie

Bestuurslid jeugdbestuur

Sponsorcommissie

Trainen jeugdteam

Nieuwsbrief

Bondsscheidsrechter

Coachen jeugdteam

Evenementencommissie

Anders,………………………..

Ik heb geen tijd/belangstelling om wat extra's te doen voor de club en betaal € 75,00 bovenop mijn contributie

Zaaldienst en wedstrijden fluiten behoord tot een verplichting bij Auto Smeeing BDC

Wij willen erop wijzen dat ieder lid in het bezit dient te zijn van een handbal tijdens de
trainingen. Er is een mogelijkheid een handbal bij de vereniging te kopen.
Ja, ik wil een handbal bij de vereniging kopen. De kosten voor de bal zijn € 15,00

Lever dit formulier samen met het machtigingsformulier, pasfoto, inschrijfgeld € 7,00 en € 15,00 voor
de eventuele aanschaf van een handbal in bij de vereniging.
Penningmeester
Ledenadministratie

Opzeggen dient voor 1 Mei te geschieden na deze datum zal de contributie worden doorberekend
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Auto Smeeing BDC lid gegevens

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan handbalvereniging Auto
Smeeing BDC om de contributie en indien er geen vrijwilligerstaak is aangevinkt op het
aanmeldingsformulier € 75,00 extra van bovenstaand lid af te schrijven. Het bedrag zal worden
afgeschreven van bank of girorekening van ondergetekende.

Incassogegevens
Incassering per jaar (Oktober van het betreffende seizoen)
Incassering in twee termijnen (Oktober en December van het betreffende seizoen)
Incassering in meerdere termijnen (maximaal 9)

aantal keer aangeven

Bankgegevens ondergetekende
Naam rekeninghouder
Bankrekening
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij
uw eigen bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden
gericht aan de penningmeester.

Ondertekening
Datum
Handtekening

Taak *
Foto *
Verwerkt admin*
Verwerkt Rabo*
* in te vullen door penningmeester

Lever dit formulier samen met aanmeldingsformulier (pagina 1) in bij: ledenadministratie
Penningmeester

ledenadministratie

Opzeggen dient voor 1 Mei te geschieden na deze datum zal de contributie worden doorberekend

