Inschrijfformulier Taxandria Handbal Oisterwijk
Versie 09-05-2016

Seniorenlid (vanaf 19 jaar)

Hierbij geef ik mijzelf op als spelend / rustend* lid van Taxandria Handbal
Ik lever 1 recente pasfoto in (4x3 cm)(geen geknipte aub)
Naam:

………………………………………………………………………………………………M / V *

Adres:

........................................................................................... ………………………..

Roepnaam:
Postcode:

Telefoon:

........................................................................................... …………………………
...................... …………………..Woonplaats: ........................ ……………………….

........................................................................................... ………………………

Mob. Telefoon (lid):
E-mailadres (lid):

................................................................................. ……………………….

................................................................................... …………………….

Geboortedatum: …………………………………………Geboorteplaats:………………………………………..

Kennis gemaakt met Taxandria Handbal via: ............................................. ……………………..

Ik ben de afgelopen 24 maanden wel / geen* lid geweest van een andere handbalvereniging,
(nl. ……………………………………)

Contributie inning per kwartaal
Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot schriftelijke opzegging bij het secretariaat (taxandria@handbal.nl).

En geldt altijd tot het einde van het lopende seizoen. Opzegging dient altijd voor de maand juli te gebeuren.
Anders blijft men contributie plichtig voor het gehele nieuwe seizoen.

Doorlopende machtiging (S€PA)
Naam incassant :
Adres incassant:

Handbalvereniging Taxandria
pa Dommel 19

Postcode incassant: 5061NJ
Land incassant:

Nederland

Contributie inning gebeurd per kwartaal

Woonplaats incassant:

Oisterwijk

Incassant ID: NL21ZZZ402595610000

Kenmerk Machtiging: Ontvangt u nog van onze penningmeester

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Handbalvereniging Taxandria
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
“Contributie Handbalvereniging Taxandria” en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Handbalvereniging Taxandria.
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.

Rekeningnummer [IBAN]
Ten name van

:……………………………………………………………………….
:………………………………………………….

Plaats en Datum:……………………………………


Doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening:

vergeet pagina 2 niet in te lezen !!
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Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk.

Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar ouders, groot ouders, leden, welke kleine of grote
taken op zich willen nemen.
Indien u of iemand in uw omgeving een bijdrage zou willen leveren in welke vorm dan ook dan
horen wij dit graag. Noteer het hieronder of mail naar onderstaand mailadres.
Dan nemen we z.s.m. contact met u op.
Wij wensen uw dochter of zoon veel plezier toe binnen onze vereniging

Namens het bestuur

Secretariaat:
Ruud Janssens
Dommel 19
5061NJ Oisterwijk
taxandria@handbal.nl



Doorhalen wat niet van toepassing is

