Datum
lidmaatschap

HBSS in te vullen!!

Relatie code

Inschrijfformulier nieuwe leden HBSS
Welkom bij HBSS! Vul beide kanten van dit formulier volledig in, voeg de voor jouw
situatie noodzakelijke gegevens toe en overhandig dit aan een bestuurslid of coördinator
van HBSS. Neem samen met hem of haar het formulier door, onderteken het allebei en
deponeer het daarna in de rode brievenbus in het clubgebouw. Veel voetbalplezier!
Persoonlijke gegevens
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Inschrijving
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

voor
Kabouters
Jeugdvoetbal
Veldvoetbal senioren

Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Identiteitsbewijs

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Zaalvoetbal senioren
G-voetbal
Rustend lid

Toevoegen aan dit formulier
Kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs indien je op dit moment
Ja/Nee
16 jaar of ouder bent. (Verplicht, anders ouders)
Gaat het om een overschrijving.
Ja/Nee
(als je de afgelopen 3 jaar bij een andere voetbalvereniging ingeschreven
bent geweest.)
Verklaring
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja/Nee*

Ik ben de afgelopen 3 jaar niet geschorst door een club of de KNVB
voor meer dan 3 wedstrijden per seizoen.
Ik zal mij tijdens mijn lidmaatschap houden aan het beleid van
HBSS, inclusief de normen en waarden.
Indien ik mijn lidmaatschap opzeg dan doe ik dat schriftelijk
bij de ledenadministratie.
Indien ik mijn lidmaatschap opzeg na 15 juni betaal ik de
volledige contributie voor het nieuwe seizoen.
Ik ga akkoord dat ik het clubblad via de website lees en niet
per post ontvang.

*Alleen “Nee” invullen als je geen internet verbinding hebt, dan ontvang je het clubblad per post.
Volledig en naar waarheid ingevuld

Gecontroleerd op volledigheid

Naam nieuwe lid of ouder/verzorger

Naam bestuurslid of coördinator

Handtekening

Handtekening

VUL OOK DE ACHTERKANT VAN DIT FORMULIER IN!
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Contributies 2019/2020
Voetbal
Leeftijd
O19 Junioren
16 en 17 jaar
O17 Junioren
14 en 15 jaar
O15 Junioren
12 en 13 jaar
O13 Pupillen
10 en 11 jaar
O11 Pupillen
8 en 9 jaar
O9 Pupillen
6 en 7jaar
O7 (Kabouters)
3, 4 en 5 jaar

Bedrag
€ 170
€ 150
€ 130
€ 110
€ 90
€ 70
€ 50

Voetbal
Senioren veld
Senioren zaal
Senioren veld + zaal
1e jaars Senioren
G-voetbal
Oproepkrachten
Rustende leden

Leeftijd
> 19 jaar
> 19 jaar
> 19 jaar
18 jaar

Bedrag
€ 210
€ 180
€ 290
€ 190
€ 180
€ 100
€ 60

Machtiging automatische incasso (verplicht invullen)
Ondergetekende machtigt hierbij tot schriftelijke wederopzegging ssv HBSS om de
jaarlijkse contributie van de onderstaande rekening af te schrijven.
Ja
Ja

Nee
Nee

Naam Bank

In 1 termijn, namelijk in september
In 2 termijnen, namelijk in september en januari

Naam Rekeninghouder

IBAN Nummer:

Woonplaats

Jeugdfonds

Ja

Nee

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met een incasso,
hij/zij deze incasso binnen 60 dagen via haar eigen bank kan laten terugstorten.
Plaats en datum

Handtekening

Vrijwilligerswerk
Geef hier uw interesses aan:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Algemeen en Management
Financien en Boekhouding
Administratie en Organisatie
Voetbaltechnische zaken
Evenementen en Toernooien
Schoonmaak en Onderhoud
Beheer en Klussen
Communicatie en ICT
Marketing en Sponsoring
Bar en/of Keuken
Meer specifiek of anders…………………….………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ledenadministratie HBSS
John Jongebreur
Postbus 4060
3102 GB Schiedam
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ledenadministratie@hbss.nl

www.hbss.nl
Trimpad 14
010 - 4706678

