INSCHRIJFFORMULIER HVR’97

INSCHRIJFFORMULIER HVR’97

Dit gedeelte inleveren bij:
Coach / trainer of Het secretariaat;
Petra van der Weide-Smallenbroek
Wolfsklauwstraat 10
9731 HB GRONINGEN
Tel: 050-5425496
hvr97@handbal.nl
Ondergetekende,
Naam
:
----------------------------------------------------------------Roepnaam
:
----------------------------------------------------------------Geboortedatum :
----------------------------------------------------------------Straatnaam /
:
Nummer
----------------------------------------------------------------Postcode/
:
Woonplaats
-----------------------------------------------------------------Telefoonnummer/ :
Mobiel nummer -----------------------------------------------------------------E-mail adres
:
- ---------------------------------------------------------------Bankreknr.(IBAN):
-----------------------------------------------------------------Geeft zich hierbij op als lid van de Handbalvereniging HVR’97.
Contributie (inclusief bondscontributie) per maand:
t/m 8 jaar
: € 11,00
15 t/m/ 17 jaar : € 18,00
9 t/m 11 jaar : € 13,00
18 jaar en ouder : € 24,00
12 t/m 14 jaar: € 15,00

Dit gedeelte bewaren voor uw eigen administratie:
Het secretariaat;
Petra van der Weide-Smallenbroek
Wolfsklauwstraat 10
9731 HB GRONINGEN
Tel: 050-5425496
hvr97@handbal.nl
Ondergetekende,
Naam
:
----------------------------------------------------------------Roepnaam
:
----------------------------------------------------------------Geboortedatum :
----------------------------------------------------------------Straatnaam/
:
Nummer
----------------------------------------------------------------Postcode/
:
Woonplaats
----------------------------------------------------------------Telefoonnummer/ :
Mobielnummer ----------------------------------------------------------------E-mailadres
:
__________________________________________

De contributie wordt geïnd via Club Collect. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en
met 30 juni. Opzegging moet schriftelijk geschieden voor 1 april bij de secretaris.
Diegene die tussentijds bedankt is het gehele jaar contributie verschuldigd. Verhuizingen
graag schriftelijk doorgeven aan de secretaris. Club kleding kun je bestellen via de HVRwebsite en rugnummer krijg je aangewezen door de vereniging. Eventuele, door het NHV
opgelegde, boetes aan de leden zullen door die leden zelf moeten worden voldaan, tenzij
het bestuur anders oordeelt.
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Plaats:
Datum:
--------------------------------------------------------Handtekening:
-----------------------------------------------------------

Plaats:
Datum:
---------------------------------------------------------

Heeft zich hierbij opgegeven als lid van de Handbalvereniging HVR’97.
Contributie (inclusief bondscontributie) per maand:
t/m 8 jaar
: € 11,00
15 t/m/ 17 jaar : € 18,00
9 t/m 11 jaar : € 13,00
18 jaar en ouder : € 24,00
12 t/m 14 jaar: € 15,00
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(voor leden onder 18 jaar:

