
 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

   

Voornaam   Voorletters 

Achternaam Geb. datum  

Adres Postcode 

Woonplaats Tel. nummer 

E-mailadres 

 

Bent u eerder lid geweest van een andere honk & softbalvereniging?                              Ja     Nee  

Zo ja, bij welke vereniging was je lid? 

Bent u daar als lid uitgeschreven?                                                                                Ja  Nee 

Deze vragen verplicht aankruisen i.v.m. aanmelding honk & softbalbond 

Gegevens & Privacy 

 Indien u of uw wettelijke vertegenwoordiger bezwaar heeft tegen het maken en publiceren van foto’s of afbeeldingen dan geef 

dit aan bij het bestuur, coaches of begeleiders Dan worden deze ook conform AVG-wetgeving  niet gemaakt of gepubliceerd 

Contributie 

 Als lid van H.S.V. INDIANS WEERT bent u of uw wettelijke vertegenwoordiger conform de statuten en het huishoudelijk 

reglement verplicht om uw gehele verschuldigde jaarcontributie te betalen . 

 De contributie gelieve te voldoen op ABN Reknr. NL 59 ABNA 059.54.88.900 t.n.v. H.S.V. INDIANS onder vermelding 

van uw naam. Dit kan in een keer (dus jaarlijks), maandelijks of in 4 termijnen (per kwartaal) neem hiervoor contact op met de 

penningmeester. 

 De contributie omvat de periode van 1 januari t/m 31 december en blijft in zijn  geheel verschuldigd ongeacht of het 

lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt of wordt opgezegd. 

 De jaarcontributie is inclusief de eigen bijdrage en inschrijfkosten bij de KNBSB t.w.  t/m  17 jaar € 17.50  en vanaf 18 jaar € 

35,= 

 De tarieven van de jaarcontributies voor de onderscheiden categorie leden zijn;                                                           

Beeball € 65,--  Aspiranten € 175,--  Junioren € 200,--  Senioren € 225,--  Heren 2 € 200,=  Dames Softbal € 200,=   

Recreanten € 100,-- 

Overige info 

 Voor eenieder die door het bestuur als speler en/of lid  van H.S.V. INDIANS WEERT ingeschreven wordt   bij de Koninklijke  

Honk- en Softbal Bond (KNBSB) wordt door de KNBSB een (aanvullend) collectieve ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging liggen ter inzage in de verenigingskantine van H.S.V. INDIANS 

WEERT of op onze website onder het kopje huishoudelijk reglement. 

 Voor meer info check op onze website www.hsvindiansweert.nl 

 

Bevestiging/ondertekening: 

 

Door ondertekening gaat u en bij minderjarigen mede ook de wettelijke vertegenwoordiger akkoord met het huishoudelijk 

reglement van de vereniging. 

Tenslotte geschied een en ander voor de vereniging onder voorbehoud van alle rechten; 

 

                    Datum                           Handtekening  Handt. Wettelijke vertegenwoordiger 

 


