Handbalvereniging R.S.C.

| Aanmeldformulier

Hartelijk welkom als lid bij handbalvereniging R.S.C. Voor onze ledenadministratie hebben wij graag
de juiste gegevens van ieder lid, daarom vragen wij je om dit aanmeldformulier met de bijbehorende
bankmachtigingen m.b.t. het contributie en kledingfonds volledig in te vullen (let op: 5 agina ). je
kunt deze forumlieren bij de trainer of coach van je team inleveren of mailen naar ons secretariaat
via rschandbal@gmail.com. Ook kan je bij vragen of opmerkingen mailen naar dit e-mailadres.
Roepnaam

Voorletters

Achternaam

Geslacht v

m

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
Mobiel
telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bijzonderheden
Met ingang van:
Team
Contributie:
Senior
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Studenten
Recreanten

19 jaar en ouder
16, 17 & 18 jaar
13, 14 & 15 jaar
10, 11 & 12 jaar
8 & 9 jaar
7 jaar en jonger
>18 jaar, niet werkend
n.v.t.

- per kwartaal
- per kwartaal
- per kwartaal
- per kwartaal
- per kwartaal
- per kwartaal
- per kwartaal
- per kwartaal

Het lid verbindt zich te handelen conform de door de vereniging gestelde regels en normen. Mocht
een lid zich willen afmelden, dan zal dit gedaan worden vóór 1 juli van een betreffend jaar i.v.m. het
lopende seizoen en financiële verplichtingen aan de bond. Wanneer een lid zich eerde afmeld dan zal
deze nog wel aan de financiële verplichtingen moeten voldoen gedurende de resterende periode. Als
nieuw lid heb je een proefperiode van 2 maanden voordat er contributie moet worden betaald (ben
je al eerde lid geweest dan vervalt deze periode).
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Handbalvereniging R.S.C.

| Foto

In Sportlink is het verplicht om een foto toe te voegen. Deze graag bijvoegen bij het formulier of
mailen naar rschandbal@gmail.com.
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

Daarnaast worden er binnen handbalvereniging R.S.C. met regelmaat foto s gemaakt die gebruikt
worden op onze Social Media kanalen en onze website. Mocht er bezwaar zijn dat foto s geplaatst
worden, kan dit per e-mail doorgegeven worden. Mochten wij geen e-mail ontvangen, gaan wij er
vanuit dat bovenstaande akkoord is.

2

Handbalvereniging R.S.C.

| Doorlopende SEPA machtiging contributie

Naam incassant:
R.K. Handbalvereniging R.S.C
Voortsweg 18
7636 PR Agelo
Incassant ID: NL65ZZZ400764340000
De ondergetekende
Wonende
te
Rekeninghouder bij bank
te
Rekeningnummer*
*let op: dit rekeningnummer moet incasso s toestaan
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan handbalvereniging R.S.C. te Rossum, houder van
bankrekeningnummer NL87RAO 01447 93 202 bij de Rabobank Twente Oost te Oldenzaal om per
kwartaal
van zijn bankrekeningnummer te doen afschrijven wegens contributie

Van (naam lid)
Ingaande

Bovenstaande contributiebedrag wordt automatisch aangepast wanneer een lid in een bepaald
moment in een hogere leeftijdscategorie valt (peildatum 30 juni).
Handtekening
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Handbalvereniging R.S.C.

| Informatie m.b.t. kledingfonds

Het kledingfonds is in het leven geroepen om meer uniformiteit en gelijkwaardigheid binnen de
vereniging te scheppen. Ieder team speelt in dezelfde tenues, ongeacht of er een sponsor is. Alle
spelende leden leveren daarom een bijdrage aan het fonds. Deelname is voor iedere speler verplicht.
De bijdrage is als volgt:
Recreanten en seniorenleden:
A/B/C jeugd:
D/E/F jeugd:

per k artaal
per k artaal
per k artaal

De mogelijkheid voor sponsoren blijft om zich te verbinden aan een team voor een periode van 3
jaar. Door de sponsor zal eenmalig de drukkosten van het logo op het shirt betaald worden en
jaarlijks een bijdrage aan de vereniging. Voordeel van het kledingfonds is dat de sponsorbijdrage niet
het eerste jaar opgaat voor aanschaf van nieuwe wedstrijdkleding, doch nu ten goede komt van de
gehele vereniging. Ten behoeve van het kledingfonds is er een bankrekening geopend, waarop de
kledingbijdrage geïnd wordt. Dit om de leden te kunnen verzekeren dat alle kledingbijdrages ten
goede komen aan de aanschaf van kleding. Op deze rekening zal de kledingbijdrage geïnd worden.
Voor het incasseren van de kledingbijdrage via automatische incasso verzoeken wij om onderstaand
formulier in te vullen.
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Handbalvereniging R.S.C.

| Doorlopende SEPA machtiging kledingfonds

Naam incassant:
R.K. handbalvereniging R.S.C
Voortsweg 18
7636 PR Almelo
Incassant ID: NL65ZZZ400764340000
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan handbalvereniging R.S.C. te Rossum, houder van
bankrekeningnummer NL87RAO 01447 93 202 bij de Rabobank Twente Oost te Oldenzaal om per
kwartaal
van zijn bankrekeningnummer te doen afschrijven wegens contributie
De kledingbijdrage wordt automatisch aangepast bij verandering team. Wanneer 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.
De ondergetekende
Wonende
te
Rekeninghouder bij bank
Te
Rekeningnummer*
*let op dit rekeningn mmer moet incasso s toestaan
Van (naam lid)
Ingaande
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