Aanmeldings- Machtigingsformulier
HSV Cheetahs:
Graag invullen in blokletters
Achternaam:

………………………………….

Voorletters:

………………………………….

Roepnaam:

………………………………….

Geboortedatum:

………………………………….

Adres:

………………………………….

Postcode/Woonplaats:

………………………………….

Telefoon thuis:

………………………………….

Telefoon mobiel:

………………………………….

E-mail adres:

………………………………….

Team:

………………………………….

IBAN:

...………………………………..

Wenst toelating als lid van HSV Cheetahs. Door ondertekening verklaart hij / zij:

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

alle rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap, welken zijn vastgelegd in de
verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement te aanvaarden,
zich bereid om vrijwilligerstaken op zich te nemen, o.a. vanaf 16 jaar scheidsrechteren bij
jeugdteams, vanaf 18 jaar minimaal 1x per jaar papier op te halen,
geen lid te zijn van een andere honk- en/of softbalclub,
geen openstaande contributieschuld te hebben bij een andere honk- en/of softbalclub,
zich akkoord met automatische incasso van de verschuldigde contributie,
zich akkoord met de contributie betaalplicht van 1 januari t/m 31 december (afmelding dient
schriftelijk te geschieden naar de ledenadministratie. Zo niet, blijft de betalingsplicht bestaan)
elk vrouwelijk lid, ermee akkoord te gaan, dat zij na het bereiken van haar 14e levensjaar,
doorstroomt naar een vrouwen softbalteam binnen de vereniging.
zich houdt aan de gedragscodes volgens de KNBSB (https://www.knbsb.nl/over-knbsb/ organisatie
/bondsreglementen)

AVG beleid:
Ondergetekende geeft toestemming om de hierboven genoemde persoonsgegevens te gebruiken voor
algemene administratieve doeleinden binnen de vereniging en de verplichte gegevensverstrekking
richting de KNBSB d.m.v. het programma Sportlink.
Ondergetekende heeft het recht zijn geregistreerde gegevens in te zien en deze in zijn geheel of gedeelten
ervan te herroepen middels een schriftelijk kennisgeving aan het secretariaat van de Cheetahs.
O

Ondergetekende geeft geen toestemming voor het plaatsen van foto’s, films e.d. door HSVCheetahs op de website, facebook en andere sociale media voor promotie van onze sport en
vereniging. (aanvinken indien NIET akkoord)

O

Ondergetekende geeft geen toestemming om toegevoegd te worden in de team whatsapp-groep
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en of team email-groep. (aanvinken indien NIET akkoord)
Indien er medische indicaties zijn waarmee de coaches/trainers rekening mee dienen te houden, wilt u
die hier vermelden. Verder verzoeken wij u om de coaches / trainers ook hiervan op de hoogte te stellen.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Machtigen is gemakkelijk:
•
•
•

U vergeet nooit te betalen
U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen
U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Als u het niet eens bent met de machtiging, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank de opdracht te geven
het bedrag terug te boeken. Een gele machtigingskaart is verkrijgbaar bij uw bank. U kunt ook stoppen,
omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap opzegt. U gebruikt dan een rode kaart: intrekking
machtiging.
Contributie wordt 2x per jaar geïncasseerd en wordt elk jaar geïndexeerd met 1,1%.

A Lid 5-10 jaar
B Lid 11-13 jaar
C Lid 14-15 jaar
D Lid 16-17 jaar
E Lid vanaf 18+ jaar

Jaar 2022
€ 95,00
€ 115,00
€ 133,00
€ 155,00
€ 190,00

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de honk- en
softbal vereniging Cheetahs om van zijn / haar genoemde bankrekening bedragen af te schrijven.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling, zoals op beide pagina’ s is vermeld.

Datum: …………………….

Handtekening: ………………..

Handtekening Wettelijke Vertegenwoordiger: ………………………………………….

Bank / IBAN nr.: NL59 INGB 0005 8599 89 t.n.v. HSV Cheetahs te Beek
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KvK n r. : 40186436

