
Aanmeldings- / machtigingsformulier 2022-2023 
 

 
Ondergetekende wenst lid te worden van de HV Beekse Fusie Club te Beek en 
verklaart alle verplichtingen die het lidmaatschap ingevolge statuten en/of huishoudelijk reglement van 
de vereniging met zich meebrengt te zullen nakomen. Het lidmaatschap van de vereniging wordt 
aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar en wordt daarna telkens met 1 jaar stilzwijgend 
verlengd. Afmelding kan alleen schriftelijk vóór het einde van het verenigingsjaar (30 juni).  

 
Graag een losse pasfoto inleveren samen met dit formulier. Mag ook digitaal als jpg bestand (mailen 
naar ledenadministratie@hvbfc.nl t.a.v. Jacqueline Heinemans).  

Gegevens lid.  Contributie per jaar: 1) 

Naam:        Kabouters  € 154,00 

Roepnaam:        F-jeugd  € 208,00 

Geb.datum:        E-jeugd  € 217,00 

Geslacht man / vrouw  D-jeugd  € 229,00 

Adres:       
      

 C-jeugd  € 251,00 

 B-jeugd  € 274,00 

Postcode:        A-jeugd  € 333,00 

Woonplaats:        Senioren  € 389,00 

Telefoon:   Recreanten (competitie)  € 194,00 

Mobiel:   Rolstoel (competitie)  € 141,00 

E-mailadres:   G-leden  € 141,00 

Team:   Recreant / Steunend lid  € 196,00 
1) Dit bedrag wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 
Incassomachtiging: 
Ondergetekende machtigt hierbij de HV Beekse Fusie Club om het verschuldigde contributie- 
bedrag in 4 termijnen van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Daarnaast zal éénmalig 
inschrijfgeld à € 10,00 ingehouden worden (m.u.v. recreanten en steunende leden). 
 
Incassodata zijn in de tweede maand van elk kwartaal, dus rond: 
1 september  -  1 november  -  1 februari  -  1 mei 
 

IBAN rekeningnummer:       

t.n.v. naam en voorletters:       

Adres:       

Postcode en Woonplaats:             

Handtekening rekeninghouder:  

 
Bij de vereniging zijn regelmatig mogelijkheden voor vrijwilligers. Hieronder kunt u aangeven of u 
beschikbaar bent voor zulke acties. 

 Ja, ik stel mij beschikbaar om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de vereniging, bv. barhulp, 
toernooi, teambegeleiding, oud papier acties, nuutsbeakers enz. 
Soort activiteit(en) van mijn voorkeur: _________________________________________ 

 
Zijn er zaken, bv. van medische aard, waarvan een trainer op de hoogte moet zijn, geef deze dan zelf 
aan hem/ haar door. 
 
Het lidmaatschap van de HV Beekse Fusie Club is uitsluitend mogelijk bij afgifte van bovenvermelde 
machtiging.  
Beek Lb,  ................... .....................  2022/2023 
 
Handtekening: Handtekening ouders: 
                                                                                                                  (indien minderjarig) 

NHV registratienr: 
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