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Aanmeldingsformulier 

HV M.I.C. 
 
 

 
 
Ondergetekende wil zich hierbij inschrijven als lid van HV M.I.C. 
 
Persoonsgegevens: 
Geslacht   :   ⃝ Man ⃝ Vrouw 
 

Voorletters en achternaam : ___________________________________________________ 
 

Roepnaam   : ___________________________________________________ 
 

Geboortedatum  : ___________________________________________________ 
 

Adres    : ___________________________________________________ 
 

Postcode en woonplaats : ___________________________________________________ 
 

Telefoonnummer  : ___________________________________________________ 
 

Emailadres   : ___________________________________________________ 
 

Emailadres ouders*  : ___________________________________________________ 
 
Datum:     Handtekening*:   
 
 
____________________________  ________________________________________ 
 

* Indien jonger dan 18 jaar, handtekening en emailadres ouder toevoegen! 
 
Richtlijnen en voorwaarden lidmaatschap: 

o Dit formulier samen met een pasfoto inleveren bij de teamleiding 
o Spelende leden worden geacht in het bezit te zijn van een eigen bal. Informeer voor 

de maat bij uw trainer. 
o In verband met de reeds gemaakte teamindelingen kan het voorkomen dat u/uw 

kind in de lopende competitie nog niet aan competitiewedstrijden kan deelnemen. 
o Na aanmelding als lid van HV M.I.C. is men verplicht tenminste tot het einde van het 

lopende handbalseizoen contributie te betalen.  
o De contributie wordt bij HV M.I.C. in 3 termijnen via automatische incasso geïnd. 
o Contributie voor leden geldt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap 

dient plaats te vinden vóór 1 juni. 
o Indien u verder nog vragen heeft over de contributie, neemt u dan contact op met de 

penningmeester. 
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De communicatie binnen de vereniging gebeurt veel via mail. Tevens vind je veel informatie 
op onze website en facebookpagina. 
In het kader van de nieuwe Europese AVG-wet zijn we verplicht om jouw toestemming te 
vragen voor: 
 
⃝ Het ontvangen van mails van HV M.I.C. 
 
⃝ Het plaatsen van foto’s op de website en de facebookpagina 
 
Door hierboven beide opties aan te kruisen blijf je op de hoogte van het nieuws van HV 
M.I.C. 
 

 

 

 

 
 

  
Voornaam en achternaam lid : _____________________________________________ 
 

Geboortedatum   : _____________________________________________ 
 
IBAN bankrekeningnummer  : _____________________________________________ 
 

Naam rekeninghouder  : _____________________________________________ 
 
Datum:     Handtekening: 
 
 
____________________________  ________________________________________ 
 

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, een 
doorlopende machtiging aan HV M.I.C. om per betalingsperiode het 
verschuldigde bedrag voor de contributie af te schrijven van de 
hieronder genoemde bankrekening voor onderstaand lid. 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan 
met de voorwaarden t.a.v. de contributie. 
 
Bankrelatie:  
Rabobank Meerssen - NL38RABO0305188046 


