Sportvereniging Zevenbergen
Sportpark “De Meeren” - Westrand 11 - 4761 PZ Zevenbergen
Postadres: Postbus 73, 4760 AB Zevenbergen
Telefoonnummer: 06-38136763
Website: www.sportverenigingzevenbergen.nl / www.7-hills.nl

Aanmeldingsformulier

 Korfbal Vereniging Zevenbergen
 Honk- & Softbalver. Seven Hills
(aankruisen wat van toepassing is)

Ondergetekende,
Achternaam: ________________________________________ Voorletter(s): ________________________________
Roepnaam: ______________________ Geslacht:  m  v

Geboortedatum: _____________________________

Straat / huisnummer: ______________________________________________________________________________
Postcode: _______________________ Woonplaats: ____________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________ Mobiel nummer: _____________________________
E-mail adres: ____________________________________________________________________________________
verzoekt te worden ingeschreven als lid van Sportvereniging Zevenbergen.

Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van Sportvereniging Zevenbergen en de
sportbond (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond of Koninklijk Nederlands Base- & Softbal Bond), alsmede aan de door
Bestuur en Algemene Ledenvergadering te nemen besluiten, in het bijzonder de navolgende bepalingen:
1.

Het lidmaatschap kan slechts beëindigd worden door schriftelijke opzegging bij het secretariaat. Het lidmaatschap
loopt per verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is niet
mogelijk. Het verenigingsjaar van Korfbalvereniging Zevenbergen loopt van 1 juli t/m 30 juni en van Honk- & Softbal
Vereniging Seven Hills loopt deze van 1 januari t/m 31 december.

2.

Actuele gegevens met betrekking tot contributiebedragen staan vermeld op www.sportverenigingzevenbergen.nl.

3.

Tijdens de wedstrijd de aanwijzingen van aanvoerder, coach of leider op te volgen.

4.

Eventuele opgelegde boetes door de strafcommissie of bondsbestuur op eerste verzoek te voldoen.

Contributie en Machtiging Automatische Incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportvereniging Zevenbergen om van zijn/haar
hieronder genoemde bank-/girorekening bedragen af te schrijven wegens contributies.
Bank-/girorekening: ________________________________

Contributie per maand:

Ten name van: ____________________________________

 4 t/m 7 jaar

€

4,50

 8 t/m 14 jaar

€

8,00

 15 t/m 18 jaar

€ 10,00

 kwartaal

 vanaf 18 jaar

€ 13,50

 maand

 recreant / niet spelend lid

€

 ondersteunend lid *

€ ______ (vanaf € 2,25)

Plaats: __________________________________________
Incassering per:  jaar
 half jaar

(aankruisen wat van toepassing is)
* indien ondersteunend lid s.v.p. bedrag invullen

6,75

Ondertekening
Plaats: __________________________________________
Datum: __________________________________________

Handtekening: _____________________________
(bij minderjarig: ouder of voogd)

