Inschrijfformulier DES’72
Seizoen 2018/2019

Bezoekadres: Van der Palmstraat 10a,
Postadres: Postbus 300, 3350 AH Papendrecht
E-mailadres ledenadministratie: leden@des72.nl
Overige informatie via; secretaris@des72.nl
Persoonsgegevens
Achternaam
:………………………………………………………………………………………………………………
(voor jeugdleden: bij andere achternaam ouder/verzorger deze ook graag vermelden)

Voornamen

:………………………………………Roepnaam:…………………………………………………………

Adres

:………………………………………………………………………………………………………………

Postcode+plaats

:………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

:……………………………………. Geslacht: O man / O vrouw

Emailadres: …………………………………………………………
Telefoon thuis

:………………………………………Mobiel:………………………………………………………………

Eerder lid geweest van een handbalvereniging? O ja / O nee
Welke handbalvereniging?…………………………........................................................................................................

Naast de verplichte bardiensten en tijdwaarneming zou ik benaderd willen worden voor de volgende activiteiten:
DES'72 is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers; om de vereniging draaiende te houden zijn alle leden van de vereniging verplicht tot het
vervullen van taken. Deze verplichting geldt vanaf de leeftijd van 16 jaar. Voor jeugdleden onder de 16 jaar betekent dit een verplichting voor
de ouders/verzorgers.



o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bardiensten gedurende het buitenseizoen
Tijdwaarneming gedurende het binnenseizoen
Onderhoudswerkzaamheden
Schoonmaakdienst
Medewerker nevenactiviteiten
Scheidsrechter
Sponsoring
Bestuursfunctie
Jeugdactiviteiten
Trainen/coachen
Materiaal beheer
Anders, nl:......................................................

Contributie
Leeftijdscategorie
t/m 6 jaar
7 t/m 8 jaar
9 t/m 10 jaar
11 t/m 12 jaar
13 t/m 14 jaar
15 t/m 16 jaar
17 t/m 18 jaar
Senioren
Studerende Senioren
Recreanten
Trainend lid
Rustend lid

Contributie p/m
€ 5,00
€ 7,50
€ 11,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 17,00
€ 24,00
€ 21,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 5,00

Bondsgeld p/j
€ € 25,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 30,00

Inschrijfformulier DES’72
Seizoen 2018/2019

Machtiging voor automatische incasso
De verenigingscontributie zal per maand worden afgeschreven, de bondscontributie 1 x per verenigingsjaar en zal
worden geboekt op rekeningnummer NL45 RABO 0115 3165 31 BIC: RABONL2U
Hierbij machtig ik DES ’72 om de contributie van mijn rekeningnummer af te schrijven.
Mijn rekeningnummer is: …………………………………………………………………………………...……………………
naam rekeninghouder:…………………………………………..………………………………….....…………………………

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode vanaf datum van inschrijving tot het einde van het lopende
verenigingsjaar (30 juni), met telkens stilzwijgend een verlenging van een jaar.
Opzegging: schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar
Tussentijdse opzegging ontslaat u niet van de verplichting van contributiebetaling tot en met het einde van het
lopende verenigingsjaar. In sommige gevallen kan hierin door het Bestuur van DES'72 een uitzondering worden
gemaakt (bv. in geval van verhuizing naar een andere woonplaats)
Aanschaf handbalkleding;
De kleding, shirtje/broekje en indien gewenst een trainingspak, dient zelf te worden aangeschaft, zowel voor de
jeugd als de volwassenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Wittenheer via
kleding@des72.nl.

Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de statuten
en huishoudelijk reglement en de regels zoals die hierboven zijn vermeld en meldt zich hiermee aan als lid van de
handbalvereniging DES ’72.
Datum: …………………………………………
Handtekening:………………………………

Plaats

:……………………………….………………..

Ouder/verzorger:

:………………………………………………...

(jonger dan 18 jaar? Dan dient ook de ouder/verzorger mede te ondertekenen)

Naam ouder/verzorger :………………………………………………...

Welkom bij handbalvereniging DES'72, wij wensen jou een sportieve periode tegemoet!

Dit formulier graag inleveren bij onze ledenadministratie; zowel het formulier als een recente digitale pasfoto kunt u
opsturen naar leden@des72.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handbalvereniging DES'72
Opgericht: 14 april 1972
Goedgekeurd bij koninklijk besluit: 16 oktober 1973

Rabobank: 11.53.19.531 IBAN: NL45 RABO 0115 3165 31 BIC: RABONL2A
Inschr.nr. KVK: 40-322639

