
AANMELDINGSFORMULIER

Dit formulier bij voorkeur verzenden naar:  ledenadministratie@rch-pinguins.nl of per post naar: H.S.V. RCH-Pinguins, Tulpenlaan 7, 2121SB Bennebroek

 1 LIDMAATSCHAP: 

 HONKBAL  SOFTBAL  DUBBELLID  NIET SPELEND LID  BONDSLID  DONATEUR

 BEEBALL  PUPILLEN  ASPIRANTEN  JUNIOREN  VERENIGINGS LID  SENIOREN

Ik ga spelen in team:  

 2 PERSOONLIJKE GEGEVENS: 

Achternaam      Man   Vrouw

Voornaam    Letters

Geboortedatum 

Straatnaam    Huisnummer

Postcode   Woonplaats

E-mailadres 

Telefoonnummer   Mobiel

 Ik geef toestemming voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens in de administratie van RCH Pinguins.

Ik ga   wel/niet  akkoord met het plaatsen van mijn foto’s, op de on- en offline publicaties van RCH Pinguins.

 3 Verleden:

Was u al eerder lid van een honk- of softbalvereniging?   Ja   Nee

Zo ja, van welke vereniging?

Heeft u aan uw verplichtingen bij deze vereniging voldaan?   Ja   Nee

Toelichting: 

 4 Ondertekening:
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Conform artikel 2 van het Huishoudelijk reglement is elk lid verplicht tot 
het betalen van contributie.
De inning van de contributie vindt jaarlijks plaats d.m.v. automatische incasso en kan in meerdere termijnen. Hiervoor dient u bijgaand 
incasso machtigingsformulier te ondertekenen. Na vaststelling van de hoogte van de contributie tijdens de algemene ledenvergadering 
voor het nieuwe seizoen, ontvangt u een factuur en volgt de automatische incasso. Indien u niet akkoord bent gegaan met automatische 
incasso ontvangt u alleen een factuur waarop de uiterste betalingstermijn staat.
Bij tussentijdse opzegging is contributie tot aan het eind van het boekjaar verschuldigd. 
Opzeggen dient schriftelijk of per email (secretaris@rch-pinguins.nl) uiterlijk vóór 2 december van het laatste jaar van lidmaatschap.
Ondergetekende verklaart van bovenstaande kennis te hebben genomen en te zullen voldoen aan zijn/haar verplichtingen t.a.v. 
de vereniging, zoals het betalen van contributie en het (binnen alle redelijkheid) verrichten van verenigingswerkzaamheden. 

Naam   Plaats

Datum 

 Ik ga akkoord met automatische incasso (vul het formulier in op p2) 

  
Een handtekening is verplicht! 
Print het formulier uit en stuur hem volledig ingevuld en ondertekend naar onderstaand adres.
Een handtekening van een ouder of voogd is vereist, indien het kandidaat lid jonger is dan 18 jaar

mailto:ledenadministratie%40rch-pinguins.nl%20?subject=


MACHT IGINGSFORMUL IER

Dit formulier bij voorkeur verzenden naar:  ledenadministratie@rch-pinguins.nl of per post naar: H.S.V. RCH-Pinguins, Tulpenlaan 7, 2121SB Bennebroek

 1 Incassant: 

Naam incassant: Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins

Adres incassant: Tulpenlaan 7

Postcode incassant: 2121SB

Woonplaats incassant: Bennebroek

Incassant ID: NL49ZZZ405949310000

Kenmerk machtiging:

 2 Toestemming: 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins om doorlopend incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins.

 3 Mijn gegevens:

Achternaam     

Voornaam    Letters

Straatnaam    Huisnummer

Postcode   Woonplaats

Land 

IBAN rekeningnummer   

 4 Ondertekening:

Plaats

Datum   

DOORLOPENDE SEPA INCASSO

Een handtekening is verplicht! 
Print het formulier uit en stuur hem volledig  
ingevuld en ondertekend naar onderstaand adres.
Een handtekening van een ouder of voogd is vereist, 
indien het kandidaat lid jonger is dan 18 jaar

mailto:ledenadministratie%40rch-pinguins.nl%20?subject=
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