Aanmeldingsformulier Honk- en Softbalvereniging The Eagles
HSV The Eagles - Sportpark Horsterhoek
Colmschaterstraatweg 3 - 7433 PR Schalkhaar (Deventer)
www.hsveagles.nl - facebook.com/hsveagles - twitter.com/hsveagles

Voor- en achternaam: ___________________________________________________________________ m / v
Adres:

________________________________________________________________________

Postcode:

__________________

Woonplaats:

Telefoonnummer:

__________________

Mobiel nummer: ______________________________________

Emailadres:

_________________________________________________________________________

Geboortedatum:

_____ - ____ -___________

______________________________________

Plaats: ____________________ Nationaliteit: __________

Ik meld mij aan als spelend lid van het volgende team:
□ Bee-ball (tot 10 jaar)
□ Pupillen (10 tot 13 jaar)
□ Aspiranten (13 tot 16 jaar)
□ Junioren (16 tot 21 jaar)
□ Honkbal Heren (vanaf 21 jaar)
□ Softbal Dames (vanaf 21 jaar)
□ Recreanten (vanaf 21 jaar)
□ Donateur
óf als:
□ Niet spelend lid (trainer/coach/overige functie), namelijk____________________________________
Ik heb wel / niet eerder honk- of softbal gespeeld.
Zo ja, bij welke vereniging(en) en welke positie: ____________________________________
Ben je eerder lid geweest van The Eagles?

□ Nee

□ Ja, lidnummer:_______

Zijn er medische problemen die wij bij de vereniging moeten weten?
Zo ja, welke : ____________________________________

□ Nee

□ Ja

Beschik je over een diploma sociale hygiëne?

□ Nee

□ Ja

Bij HSV The Eagles worden regelmatig foto’s gemaakt die gebruik worden in diverse sociale media van The Eagles
(website, facebook en twitter). Bij ondertekening van dit formulier gaat u hiermee akkoord.
Indien u expliciet bezwaar heeft tegen foto’s e.d. op social media dient u dit separaat kenbaar te maken via ledenadministratie@hsveagles.nl.

Het aanmeldingsformulier inleveren bij trainer - coach of opsturen naar de ledenadministratie:
Marieke van der Wal
Noordenbergstraat 36
7411 NM DEVENTER
E-mail: ledenadministratie@hsveagles.nl
“Dienstenbeleid HSV The Eagles”
De leden en vrijwilligers maken onze club. Ook jij, als nieuw lid van onze club, zal hier een bijdrage aan moeten
leveren. Veel schouders maken licht werk. Belangrijk is dat je iets doet wat je leuk vindt. Om deze reden willen we
jou vragen om een keuze te maken uit onderstaande categoriën zodat we een passende activiteit voor je kunnen
uitzoeken. In de eerste kolom staan 2 “verplichte categoriën”, waaruit je minimaal één keuze dient aan te kruisen in
het hokje voor jouw keuze (kantinedienst of scheidsrechter). We zullen zoveel mogelijk proberen rekening te
houden met deze keuze. De overige mogelijkheden zijn optioneel. Voor jeugdleden geldt dat wij ouders/verzorgers
verzoeken om bij toerbeurt kantinediensten te draaien, te scoren en zo nodig te rijden bij uitwedstrijden.
“Verplichte categorie”:
Kantinedienst
Scheidsrechter
(incl. opleidingscursus)

“Optionele categoriën”:
Veldonderhoud
Foto’s maken tijdens
wedstrijden
Administratieve
werkzaamheden

Schoonmaak
Organisatie toernooien

Materiaal
Bestuurslid
Trainer-coach

Overig, namelijk: ……………………..…..
……………………………………………...

Let op, vul ook de achterzijde in.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen!

Machtiging doorlopende SEPA incasso
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode / Woonplaats incassant:
Incassant ID:

Honk- en Softbalvereniging The Eagles
Colmschaterstraatweg 3
7433 PR Schalkhaar
NL97ZZZ406500280000

Kenmerk machtiging*:
_____________________________________
*) Kenmerk machtiging wordt door de penningmeester toegekend.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Honk- en Softbalvereniging The Eagles om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de betaling van de verenigingscontributie;
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Honken Softbalvereniging The Eagles.
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 lid:

______________________________________________________________

Naam rekeninghouder:

______________________________________________________________

Adres rekeninghouder:

____________________________________________________ _________

Postcode en woonplaats:

____________________

Rekeningnummer (IBAN):

______________________________________________________________

Plaats en datum:

____________________

Handtekening voor akkoord:

________________________________________

________________________________________

………………………………………………….

Contributie 2014
Beeball
Pupillen
Aspiranten
Junioren
Niet spelend lid

€ 110,00
€ 120,00
€ 147,00
€ 215,00
€ 48,00

Honkbal Heren
Softbal dames
Softbal recreanten
Donateur

€ 236,00
€ 236,00
€ 125,00 (geen competitie)
€ 45,00

De jaarlijkse contributie wordt in twee termijnen (april en augustus) geïncasseerd van uw rekening. Andere betalingstermijnen zijn alleen
mogelijk in overleg met de penningmeester (penningmeester@hsveagles.nl). Het lidmaatschap kan per jaar worden opgezegd, mits de
opzegging vóór aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk wordt gedaan bij de ledenadministratie.

Het aanmeldingsformulier inleveren bij trainer - coach of opsturen naar de ledenadministratie:
Marieke van der Wal
Noordenbergstraat 36
7411 NM Deventer
E-mail: ledenadministratie@hsveagles.nl
IN TE VULLEN DOOR DE ADMINISTRATIE
Kopie
Lidnummer
Penningmeester:
Penningmeester
Robbert Journée
Opgegeven
E-mail: penningmeester@hsveagles.nl
KNBSB
Afgemeld
KNBSB

