Secretariaat ASC’91
Hamseweg 36
3828 AD, Hoogland

INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de in de Algemene Voorwaarden aangegeven condities en
meldt zich aan als lid van ASC’91.
NAAM

: ………………………………..

VOORNAAM

: ………………………………..

ADRES

: ………………………………..

POSTCODE

: ………………………………..

WOONPLAATS

: ………………………………..

TELEFOON

: ………………………………..

GEBOORTEDATUM

: ………………………………..

EMAIL-ADRES

: ………………………………..

GESLACHT :

man

vrouw

06 NUMMER OUDER …………………………

Indien je spelend lid wilt worden, dan hebben wij een recente pasfoto van je nodig.
Geef aan op welke wijze je het clubblad wilt ontvangen:
via email
zelf downloaden van de website WWW.ASC91.NL
Beantwoord de volgende vragen als je al lid geweest bent bij een andere handbalvereniging:
- van welke handbalvereniging was je als laatste lid?……………………….
- wanneer is het lidmaatschap van deze handbalvereniging beëindigd?………………..
Indien dit de aanmelding van een jeugdlid betreft:
-Bent u als ouder/verzorger van het nieuwe jeugdlid bereid eens in de twee of drie weken mee te rijden naar
uitwedstrijden?
JA
NEE
Lid worden en opzeggen

Het lidmaatschap gaat in de maand na aanmelding, de contributie wordt maandelijks via automatische
incasso geïnd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het erop volgende jaar.
Eventuele opzeggingen dienen schriftelijk of via email vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar te
geschieden bij de ledenadministratie.
Bij opzegging op of na 1 juni is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar ook verschuldigd!

datum

handtekening

…………… ,

………………………….

bij minderjarigen s.v.p. handtekening ouder
of verzorger

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verenigingsjaar:

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Jeugdleden:

Leden die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar nog niet de leeftijd van 19 jaar
hebben.

Seniorleden:

Leden die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar 19 jaar of ouder zijn.

Tenue:

Het tenue, in de verenigingskleuren, wordt door de vereniging verstrekt.
De kosten hiervoor bedragen voor de jeugd € 9,00 en voor de senioren € 12,00 per
verenigingsjaar.
Deze kosten zijn verrekend in de maandelijkse contributie.
De kleding blijft eigendom van de vereniging en zal indien nodig vervangen worden.

Keuring:

Het beoefenen van de handbalsport geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
Het verdient aanbeveling om u hiervoor (periodiek) te laten keuren.

Opzegging:

Eventuele opzeggingen dienen schriftelijk of via email vóór 1 juni van het lopende
verenigingsjaar te geschieden bij de ledenadministratie.
Bij opzegging op of na 1 juni is de volledige contributie voor het volgende
verenigingsjaar ook verschuldigd.

Machtiging:

De contributie zal worden geïnd bij vooruitbetaling in maandelijkse termijnen door
middel van een door u af te geven machtiging ter automatische incasso. (zie volgende
pagina) en zal aanvangen op de eerste van de maand volgende op de maand van
lidmaatschap.

Bijzondere
omstandigheden:

In uitzonderingsgevallen kan van bovenstaande incassowijze afgeweken worden en
wordt het verschuldigde bedrag, verhoogd met administratiekosten, geïnd via een
acceptgiro.

Wanbetaling:

Indien de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen kan aan hen, ten behoeve van
wie deze betalingen gedaan moeten worden, de toegang tot de trainingen en/of
wedstrijden worden ontzegd totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Gerechtsdeurwaard
er:

Indien er, na het verzenden van een herinnering, binnen een redelijke termijn nog geen
betaling heeft plaatsgevonden, kan overgegaan worden tot het incasseren van de
openstaande vordering via een gerechtsdeurwaarder, waarbij de kosten van incasering
voor rekening van de wanbetaler zullen zijn.

Informatie:

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met ons Verenigingssecretariaat en
voor financiële informatie (contributie) met onze Leden/Contributieadministratie.
De contactgegevens hiervan staan in ons clubblad en op onze website
WWW.ASC91.NL

MACHTIGINGSFORMULIER
Onderstaande gegevens in blokletters invullen a.u.b.

Ondergetekende (rekeninghouder/ster),
Naam

: ………………………………………….

Adres

: ………………………………………….

Postcode/woonplaats

: ………………………………………….

verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de handbalvereniging ASC’91 om éénmaal per maand een
bedrag aan contributie af te laten schrijven van onderstaande bank- of girorekening, gelijk aan het bedrag aan
contributie zoals vastgesteld op de laatste ledenvergadering van de handbalvereniging ASC’91.

IBAN NR BANK

: ………………………………………….

IBAN NR GIRO

: ………………………………………..

Plaats

Datum

...................................... , ............................

Handtekening

...........................................

