Inschrijfformulier HC de Vechtstreek
Formulier (scan of foto) voor 1 juli 2021
mailen naar:
ledenadministratie@hcdevechtstreek.nl
(Bij nieuwe leden kan dit ook later)

Algemeen
Betreft

Ingangsdatum Seizoen 2021-2022
nieuw lid

mutatie abonnement

Naam +
voorletters

Geslacht

Man

Roepnaam

Geboortedatum

Vrouw

E mail adres
Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobielnummer
Attentie: U meldt zich (of uw kind) tot wederopzegging aan. Daarom is ook de
machtiging, die u onder punt 8 invult, een doorlopende machtiging. Opzeggen van
het lidmaatschap/donateurschap kan via e-mail (ledenadministratie@hcdevechtstreek.nl)
of schriftelijk bij de ledenadministratie, vóór 1 juli voorafgaand aan het seizoen.
Privacy
Ik geef toestemming dat er foto’s van het lid van dit
inschrijfformulier op de website www.hcdevechtstreek.nl en/of
nieuwbrief geplaatst mogen worden.
Ik geef toestemming dat er foto’s van het lid van dit
inschrijfformulier op Facebook geplaatst mogen worden.
1 . Trainingsperiode wedstrijdschaatsen
U 01 Maandag 16.30 – 17.45 uur

Ja

nee

Ja

nee

U 02

Maandag 18.00 -19.15 uur

U 03

Woensdag 16.30 – 17.45 uur

U 04

Woensdag 18.00 – 19.15uur

U 05

Woensdag 19.30 -20.45 uur

U 06

Vrijdag 17.45 – 19.00 uur

U 07

Zaterdag 8.15 – 9.30 uur

U 14

Dinsdag 18.45 – 20.15 uur

Ik wil een abonnement met wedstrijdmogelijkheden
(zelf licentie aanvragen bij http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/ )
Ik wil een abonnement zonder wedstrijdmogelijkheden
ouder kind abonnement op de U…

In te vullen door de ledenadministratie
Ontvangstdatum formulier
KNSB relatienummer:
Penningmeester:

naam ouder: ……………………………………….

Inschrijfnummer
BVU

2 . Jeugdschaatsen
U 12 Zaterdag 18.40 – 19.45
uur

Huur jack is verplicht

Vechtstreek cap
(helm zelf
aanschaffen)

Eenmalig
€ 7,50

Confectiemaat

Attentie: Ook voor het jeugdschaatsen geldt dat u uw kind opgeeft tot
wederopzegging. Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 juli voorafgaand aan het
seizoen.

3. Trimschaatsen
U 25 Woensdag 21.00 – 22.00 uur
Dit uur is niet voor jeugdleden
U 27

U 26 Vrijdag 16.30 – 17.30 uur

Za 07.00 – 08.00 uur

Voor jeugdige trimleden t/m 17 jaar is de huur van een jack verplicht.
Confectiemaat ……………..

4. Zomerlid
Zomerlid

5. Donateur
Donateur

voor €……… per jaar.

6. Kleding
Voor het bestellen van nieuwe kleding of vragen over de kleding kunt u contact opnemen de
kledingcommissie, (email: kleding@hcdevechtstreek.nl ).

In te vullen door de ledenadministratie
Ontvangstdatum formulier
KNSB relatienummer:
Penningmeester:

Inschrijfnummer
BVU

Voorkomende werkzaamheden waarbij ik wil helpen ( meer
hokjes aankruisen mag ook)
7.

GRAAG HIER UW NAAM INVULLEN INDIEN HET EEN OUDER BETREFT:
......................................
ondersteuning van de jury bij wedstrijden
deelnemen in de jeugdschaatscommissie
hulp bij de organisatie van de schaatskleding voor de jeugd
hulptrainer bij schaatstrainingen
hulp bij zomertrainingen
hulp bij de redactie van de digitale Nieuwsbrief
coachen van wedstrijden

8. Doorlopende machtiging

SEPA

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Incassant ID

HC de Vechtstreek

Kenmerk machtiging

Relatienummer bij HC De Vechtstreek

Maarssen
NL13ZZZ404784090000

Reden betaling
Contributie en/of abonnementsgelden.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HC de
Vechtstreek om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HC de
Vechtstreek.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
IBAN
t.n.v.
Handtekening

In te vullen door de ledenadministratie
Ontvangstdatum formulier
KNSB relatienummer:
Penningmeester:

Inschrijfnummer
BVU

