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Aanmeldingsformulier Handbal   
 

Persoonlijke gegevens:  

Achternaam: ……………………………………………. Voorletters: ……………  

Roepnaam: ……………………..……………………….  

Adres: …………………………………….……………… 

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

Geboortedatum: ……………………….………………..  

Telefoon nr.: …………………………………………….. E-mail: ......................................................  

 
Wil lid worden van RKSV Bornerbroek / Zenderen Vooruit (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Enkele huishoudelijke regels:  
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli  
2. Elk lidmaatschap is bindend voor 1 jaar.  
3. Afmelding dient altijd voor 1 april van het verenigingsjaar te geschieden via zvbb21@handbal.nl.  
4. Bij het beëindigen van het lidmaatschap is men de contributie verschuldigd voor het resterende seizoen.  
5. Wijzigingen in persoonsgegevens (adres, e-mail, telefoon) doorgeven via zvbb21@handbal.nl.  
6. Elk nieuw lid is verplicht de contributie te betalen via automatische incasso.  
7. De hoogte van de contributie wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.  
8. In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
9. Door lid te worden van ZVBB’21 stemt u automatisch in met het kledingreglement en het 
privacyreglement. U kunt dit reglement op de website vinden.  
10. Lid worden schept vrijwilligersverplichtingen naar de vereniging (b.v. kantinedienst bij Zenderen 
Vooruit) 
 
Contributie  
Betaling contributie: via automatische incasso (verplicht)  
(de jaarlijkse contributie wordt in 4 termijnen (oktober - december - februari - april) afgeschreven  
 
Machtiging Bank- Giro incasso.  

Ondergetekende: ……………………………………………………………..  

Adres: ………………………………………………………………………….  

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

Rekeningnummer IBAN ………………………………………………………  

Verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan: RKSV Bornerbroek  / Zenderen Vooruit (doorhalen 
wat niet van toepassing is) om van zijn/haar bovengenoemde rekeningnummer alle verschuldigde 
bedragen af te schrijven.  
 

Handtekening: …………………………………………………. (jonger dan 18 jaar, dan door ouder of voogd)  

 

Plaats: ……………………………………..  Datum: ……….. - …………… - ………………..  

 
Niet akkoord met een automatische incasso.  
Indien u met een uit hoofde van deze machtiging verrichte inning niet akkoord gaat, kunt u binnen 1 maand 
na afschrijving van het bedrag aan uw bank opdracht geven het bedrag op uw rekening terug te boeken. 
Een verstrekte machtiging kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor kunt u zich wenden tot de 
Handbalcommissie (zvbb21@handbal.nl).                                                                                                                                                                                                             


