Inschrijfformulier
Hilalspor Eindhoven
Inschrijving voor:

O Jeugd

O Senioren

O Vrijwilliger

Voornaam:………………………………… Achternaam:………………………………………..........
Adres: ……………………………………………………………………………………………..………
Postcode:………………………………… Woonplaats:…………………………………………..……
Telefoonnr:……………………………….. Emailadres:.………………………………………………
Geboortedatum:…………………………Inschrijfdatum:……………………………………………….
Identiteitsbewijs type:………………………………...Nr:………………………………………………..
Alle leden dienen tevens een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs inleveren.
Bovenstaand lid(of zijn ouder/verzorger) gaat akkoord met de regels van het club m.b.t. het
betalen van contributie via automatisch incasso en het inschrijfgeld. Voor nieuwe KNVB-leden
bedraagt dit €15,00 en is éénmalig

Tevens is het lid op de hoogte van de regels die gelden voor opzegging van het
lidmaatschap: Opzeggen moet schriftelijk bij de de ledenadministratie van de club.
Het lidmaatschap loopt altijd van 1 juli t /m 30 juni. Iemand is altijd tot het eind van het seizoen
lid. Opzegging kan dus alleen gelden ingaande het volgende seizoen.Een opzegging is geldig
als dat gebeurd voor 15 juni van het lopende seizoen.Het bestuur kan,als daar dringende
redenen toe zijn,van deze regel afwijken.

Datum:

Handtekening:
(indien minderjarig, van ouder/verzorger)

In te vullen door team coördinator:
komt van andere club

ja

Gaat spelen voor team:

paraaf voor
akkoord:
nee (indien ja overschrijving meebrengen huidige club)
jeugd

senioren

Let op: Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden behandeld.
De machtigingsformulier op blad 2 dient ook ondertekent te worden…..
Akkoord administratie:
Welkom als lid van HSE
Het bestuur wenst u veel voetbalplezier….
HILALSPORT EINDHOVEN J.C. DIRKXPAD 7 5631 BZ EINDHOVEN www.hilalsporteindhoven.nl
ING BANK IBAN: NL41INGB0002981159

Hilalsport Eindhoven
J.c. Dirkxpad 7
5631 BZ Eindhoven
www.hilalsporteindhoven.nl

Contributieoverzicht per jaar
Categorie:
Contributie per jaar
Senioren
€ 180,00
A Jeugd
€ 120,00
B Jeugd
€ 115,00
C Jeugd
€ 110,00
D Jeugd
€ 100,00
E Jeugd
€ 95,00
F Jeugd
€ 90,00
Mini's (niet competititie verbonden) € 50,00
=====================================================================================================

MACHTIGINGSFORMULIER
SEPA
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hilalsport Eindhoven, om
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven
Gegevens rekeninghouder
Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………...
Postcode: ………………………………………….. Plaats:…………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………
IBAN rekeningnummer: …………………………………………………………………………………..
Datum:…………………………………………….... Plaats:………………………………………….
Handtekening rekeninghouder: ………………………………………………………………………….
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