Inschrijfformulier Handbalvereniging RSC
Hartelijk welkom als lid bij handbalvereniging RSC! Voor onze leden-administratie
hebben wij graag de juiste gegevens van ieder lid, daarom vragen wij je om dit
inschrijfformulier met de bijbehorende bankmachtiging zo volledig mogelijk in te
vullen. Je kunt deze formulieren bij de trainer of coach van je team inleveren of bij
ons secretariaat, Annelot Vrerink, Voortsweg 18, 7636 PR Agelo. Mochten er
wijzigingen in de gegevens zijn dan kunnen deze worden doorgegeven via
rsc@handbal.nl. Ook kan je bij vragen of opmerkingen mailen naar dit e-mail adres of bellen naar 0612352891

Roepnaam

Voorletters

Achternaam

Geslacht

M

V

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer

(Eigen / ouder, verzorger)*

E-mailadres

(Eigen / ouder, verzorger)*

Geboortedatum

-

-

-

-

Bijzonderheden

Met ingang van:
Team:
Contributie:
Senior
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Studenten
Recreanten

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

€
€
€
€
€
€
€
€

50,36,34,23,22,20,42,40,-

per
per
per
per
per
per
per
per

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
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 moeten worden vóór 1 juli van een betreffend jaar i.v.m. het
lopende seizoen en financiële verplichtingen aan de bond. Wanneer een lid zich eerder 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
eerder lid geweest, dan vervalt deze periode).

Naam:

Handtekening:

Datum:

-

Plaats:

-

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Pasfoto
Per 1 maart 2012 dient u de pasfoto digitaal te versturen naar
rsc@handbal.nl.
De pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen:








Van voren genomen (oriëntatie portret)
Ogen goed zichtbaar
Kleurenfoto
Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
Resolutie 300x400 pixels
Verhouding 3:4
Bestandsgrootte 25 tot 102 kb

Handbalvereniging RSC Rossum
Bankmachtiging

De ondergetekende
Wonende

te

Rekeninghouder bij
Bank
te
Rekeningnummer

Let op: dit rekeningnummer moet
incasso’s toestaan

Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan handbalvereniging RSC te Rossum,
houder van bankrekeningnummer 1447.93.202 bij de Rabobank Ootmarsum – Rossum te
Rossum om per kwartaal €
van zijn bankrekening te doen afschrijven wegens
contributie
van (naam lid)
Ingaande

-

-

Bovenstaand contributiebedrag wordt automatisch aangepast wanneer een lid op een bepaald
moment in een hogere leeftijdscategorie valt (peildatum 30 juni).

Handtekening

