
Roepnaam Voorletter(s) Geslacht:      M / V 

postcode:

Senioren (19+ jaar) € 240,00 € 216,00 € 195,00 + 4 loten (ver)kopen bij Grote Clubactie

A-Jeugd (17 - 18 jaar) € 210,00 € 189,00 € 170,00 + 4 loten (ver)kopen bij Grote Clubactie

B-Jeugd (15 - 16 jaar) € 198,00 € 178,00 € 160,00 + 4 loten (ver)kopen bij Grote Clubactie

C-Jeugd (13 - 14 jaar) € 198,00 € 178,00 € 160,00 + 4 loten (ver)kopen bij Grote Clubactie

D-Jeugd (11 - 12 jaar) € 180,00 € 162,00 € 145,00 + 4 loten (ver)kopen bij Grote Clubactie

E-Jeugd ( 9 - 10 jaar) € 138,00 € 125,00 € 112,00 + 4 loten (ver)kopen bij Grote Clubactie

F-Jeugd (6, 7, 8 jaar) € 138,00 € 125,00 € 112,00 + 4 loten (ver)kopen bij Grote Clubactie

Contributie:

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. 

Wij vragen u om het incasso machtigingsformulier  in te vullen en te mailen naar: Roger Kitzen (penningmeester.hvborn@gmail.com).

De contributie wordt in 4 gelijke bedragen vóóraf afgeschreven in elk kwartaal. 

De contributie geldt voor een geheel jaar. Afmelden dient te gebeuren voor 1 juli.

Voor verdere contributiegegevens kunt u contact opnemen met Roger Kitzen (penningmeester.hvborn@gmail.com)..

Grote Clubactie:

Door ondertekening van dit aanmeldformulier verklaard u akkoord te gaan met:

1) het huisreglement zoals vermeld op onze website www.hvborn.nl

2) met onze privacy verklaring op onze website www.hvborn.nl

Privacy

Versturen Aanmeldformulier en Incasso machtigingsformulier

Het aanmeld formulier downloaden, invullen, ondertekenen en samen met een pasfoto terugsturen naar ledenadministratie@hvborn.nl

Het incassoformulier invullen, ondertekenen en terugsturen naar penningmeester.hvborn@gmail.com

Datum:                …....................................................................

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

3) de vermelde voorwaarden t.a.v. contributie én verleend u hierbij tot wederopzegging machtiging aan HV Born om per betalingsperiode het verschuldigde 

bedrag voor contributie af te schrijven van de hierboven vernoemde bankrekening voor bovenstaand lid. Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de 

ouders of verzorgers toestemming te geven en mede te ondertekenen.

Privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons. Bij HV Born'75 willen we ervoor zorgen dat u controle hebt over uw persoonlijke gegevens, 

welke gegevens wij van u hebben, verzamelen en gebruiken. Kijk voor meer informatie over het huisreglement en de privacyverklaring op onze website www.hvborn.nl

Contributie
In de ledenvergadering van november 2017 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld ( op basis van leeftijd) Contributiebedragen per 1-7-2020

Contributie per jaar Eerste lid* Tweede Lid* Derde lid*
* Bij meerdere leden uit 1 gezin krijgt u reductie

Onze vereniging doet ieder jaar weer mee an de Grote Clubactie. Leden zijn verplicht minimaal 4 loten af te nemen (het aantal te verkopen loten wordt ieder jaar 

vastgesteld op de ALV)

Hoofdtrainer DS1 born@handbal.nl

ja / nee*

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging 

mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken

Informatie
Bestuurszaken Paul Lemmens born@handbal.nl

Technische Commissie (B-A-jeugd en senioren)

Het opnemen van mijn pasfoto voor: Sportlink (nodig voor het digitale 

wedstrijdformulier)

Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 

bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

E-mail adres 2 (indien van toepassing)

Toestemming

Geeft HV Born toestemming voor het plaatsen van foto's op haar website en 

Facebook
ja / nee*

Geeft toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens ter 

informatieverstrekking voor HV Born (Nieuwsbrief, Trainers, NHV, Gemeente)

ja / nee*

ja / nee*

Telefoonnummer 1:

E-mail adres 1

INSCHRIJFFORMULIER
Geboortedatum:

Achternaam

Straat + Huisnummer Woonplaats

telefoonnummer 2 (indien van toepassing)

Odette Kitzen/ Sandra Hochstenbach born@handbal.nl

Technische Commissie ( t/m C jeugd) Trainer (ster) C1 born@handbal.nl

Penningmeester Roger Kitzen born@handbal.nl

Leden administratie
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