
AFMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 
 

 
        

 
Honk- en softbalvereniging The Eagles 
Sportpark Horsterhoek 
Colmschaterstraatweg 9 

  7433 PR  Schalkhaar (Deventer) 
   www.hsveagles.nl 

 
 
Graag dit formulier opsturen naar de ledenadministratie: 
Marieke van der Wal 
De Deckerstraat 3 
7412 NL Deventer 
E-mail: ledenadministratie@hsveagles.nl 

 
Voor- en achternaam: ___________________________________________________________________   m / v 
 
Adres:    _________________________________________________________________________ 

 
Postcode:   __________________  Woonplaats:       _______________________________________ 
 
Telefoonnummer: _________________________ Mobiel nummer:  __________________________________ 
 
Emailadres:  _________________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum: _____ - ____ -___________ Plaats: ____________________  Nationaliteit: __________ 
 
Ik meld mij per            ____ - ____ - ________ af als:        
 
□ Spelend lid :   □ Honkbal     □ Softbal     
□ Niet spelend lid 
□ Donateur     
                   
Reden opzegging: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Wilt u zich na uw afmelding voor het donateurschap opgeven ?   □ Ja     □ Nee 
Indien ja, wilt u dan tevens het bijgevoegde machtigingsformulier volledig invullen en ondertekenen. 
 
Wilt u een dienstverlenende taak (blijven) vervullen voor de vereniging ?  □ Ja     □ Nee 
 
 
Datum afmelding: ____ - ____ - ________ 
 
 
Handtekening:        Bij minderjarigen handtekening ouder / verzorger: 
 
 
..................................................     .............................................................. 
 
 
N.b.:  

• Na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend afmeldingsformulier en (indien van toepassing) 
machtigingsformulier zijn wij in staat uw uitschrijving bij HSV The Eagles te verwerken 

• U betaalt per volledig seizoen, er vindt geen restitutie plaats van reeds geïncasseerde contributiebedragen 
  

http://www.hsveagles.nl/
mailto:ledenadministratie@hsveagles.nl


Machtiging doorlopende SEPA incasso 
 
Naam incassant:    Honk- en Softbalvereniging The Eagles 
Adres incassant:    Colmschaterstraatweg 3 
Postcode / Woonplaats incassant:  7433 PR  Schalkhaar 
 
Incassant ID:     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 het 
donateurschap van de vereniging; 

• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de 
opdracht van Honk- en 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:    ______________________________________________________________ 

Adres rekeninghouder:  ____________________________________________________  _________ 

Postcode en woonplaats: ____________________    ________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN): ______________________________________________________________ 

 

Plaats en datum:  ____________________    ________________________________________ 

 

Handtekening:              ………………………………………………….  

 

 
Contributie 2019 

 
Beeball   € 125,00   Honkbal heren  € 240,00 
Pupillen   € 140,00  Softbal dames  € 240,00   
Aspiranten   € 160,00    Softbal recreanten € 130,00 (geen competitie)   
Junioren  € 225,00     Donateur   € 45,00 
Niet spelend lid  € 50,00   Inschrijfgeld   € 20,00 (eenmalig) 
 
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 afmeldingsformulier en (eventueel) het machtingsformulier opsturen naar de ledenadministratie: 
Marieke van der Wal 
De Deckerstraat 3 
7412 NL Deventer 
E-mail: ledenadministratie@hsveagles.nl 
 
Penningmeester:    
Eline Hocqué   
E-mail: penningmeester@hsveagles.nl  
  

mailto:ledenadministratie@hsveagles.nl
mailto:penningmeester@hsveagles.nl

