
 

 

Inschrijfformulier H.V. United Breda 

Persoonlijke gegevens nieuw lid 

Achternaam  

Roepnaam  

Voorletters  

Geslacht M / V 

Geboortedatum  

  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer (vast)  

Telefoonnummer (mobiel)  

E-mailadres  

Ik wil me inschrijven als: 

o Spelend lid (zowel trainen als wedstrijden spelen) 

o Trainend lid (enkel trainen géén wedstrijden) 

o Verenigingslid (niet trainen en géén wedstrijden, bijv. vrijwilligers of steunende leden) 

Machtiging contributie 

Ondergetekende machtigt hierbij de penningmeester van H.V. United Breda voor: 

a. het maandelijks incasseren van het contributiebedrag 

b. het eenmaal per jaar incasseren van de bondscontributie 

 

Naam  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

E-mailadres  

 

Vanaf de giro- of bankrekening met het nummer: 

IBAN-rekeningnummer   

Naam rekeninghouder  

Datum  

Handtekening 1 

 

 

 
1 Moet rekeninghouder zijn of de gemachtigde voor betreffende rekening 

Secretariaat: Ad Denis |  secretaris@hvunitedbreda.nl | 076-5875734 
Penningmeester: Arwen van der Linden | penningmeester@hvunitedbreda.nl 
Ledenadministratie: Hellen van Raam-van Son | aljjvanraam@ziggo.nl  
Rekening: NL28 INGB 0002996622 t.n.v. HV United Breda te Breda 
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Extra Informatie 

Was u eerder lid van een handbalvereniging? JA / NEE 

Zo ja, van welke vereniging was u lid?  

Zo ja, wanneer heeft u uw lidmaatschap beëindigd?  

Hoe bent u met onze vereniging in contact gekomen 

(bijvoorbeeld website, vrienden, school, etc.)? 

 

Ondertekening 

Het nieuwe lid verklaart hierbij akkoord te gaan met onderstaande punten:  

 Hij/zij aanvaardt elk risico dat verbonden is aan het deelnemen aan wedstrijden, trainingen, reizen en andere 
clubactiviteiten. HV United Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld.  

 Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan de regels van het huishoudelijk reglement en de andere bepalingen 
van de vereniging.  

 Hij/zij zal de contributie tijdig betalen volgens onderstaande condities aan de penningmeester van HV United 
Breda.  

 Bij aanmelden dient een machtigingsformulier incasso te worden ingeleverd om de jaarlijkse bondscontributie 
en de maandelijkse verenigingscontributie te voldoen  

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) en wordt 
stilzwijgend verlengd.  

 Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij zowel de ledenadministratie als de 
penningmeester van de vereniging. Contributie wordt betaald voor een geheel verenigingsjaar.  

 Bij het spelen van wedstrijden is het dragen van een verenigingsshirt verplicht. Het shirt wordt door de 
vereniging beschikbaar gesteld. De hieraan verbonden kosten worden via de contributie verrekend.  

 

 
Plaats  

Datum  

Naam  

Handtekening* 

 

 

* Voor minderjarigen geldt dat getekend moet worden door een ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger 

 
Wilt u dit formulier na ondertekenen samen met een pasfoto inleveren bij de trainer of coach. U kunt het 
ook opsturen naar de ledenadministratie: 
Hellen van Raam-van Son 

Den Elst 13 

4841 JE Prinsenbeek 

 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U vindt de contact gegevens in de voetnoot. 
 

 

 

 

In te vullen door de ledenadministratie: 

Naam lid:  

Registratiecode:  

Categorie:  

Registratiedatum:  


