Inschrijfformulier Handbalvereniging Roda ‘71
Gelieve dit formulier met blokletters in te vullen
Achternaam

: ………………………………………………………….………………………… M / V

Voornaam

: …...……………………………… Roepnaam: ….……………………………………

Geboortedatum

: ……………………………………………………………………………………………

Adres

: ……………………………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………

Telefoonnummer

: ………………………………

Mobiele nummers

: ……………………………………… / …………………………………………………

E-mailadres

: ……………………………………… / …………………………………………………

Contactpersoon / instantie*

: ……………………………………………………………………………………………

Telefoon / email*

: ……………………………………………………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………..
Noodnummer familie: ………………………………

*Indien het lid onder begeleiding valt of verblijft bij een instantie/gezinsvervangend tehuis

Was u al eerder lid van een handbalvereniging:

JA / NEE

Zo ja, hieronder vermelden naam, plaats en periode van de vereniging(en) waar u lid bent geweest:
Vereniging:

Plaats:

Periode:

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode vanaf datum van inschrijving tot het einde van het lopende
verenigingsjaar (30 juni), met telkens stilzwijgend een verlenging van een jaar.
Opzegging: minimaal één maand vóór het einde van het verenigingsjaar schriftelijk doorgeven
Tussentijdse opzegging ontslaat u niet van de verplichting van contributiebetaling tot en met het einde van het
lopende verenigingsjaar. In sommige gevallen kan hierin door het Dagelijks Bestuur van Roda ’71 een uitzondering
worden gemaakt.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van Handbalvereniging Roda ’71 en verbindt u zich, vanaf datum van inschrijving, zoals deze hiervoor zijn
vermeld te zullen nakomen.

Plaats: ………………………………….

Handtekening:

Datum: ………………………………….

……………………………………………………….
(bij inschrijving van minderjarige handtekening ouder(s) of voogd)

Gelijktijdig met dit formulier 10 euro inschrijfgeld en 1 recente originele pasfoto inleveren!
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Handbal, een dynamische sport voor mensen met passie!

Inventarisatieformulier
Onze vereniging is in grote mate afhankelijk van vrijwillige inzet van leden en ouders/verzorgers van jeugdleden om
alle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Bij nieuwe activiteiten of het invullen van openstaande vrijwilligersplekken
is het voor ons handig om gericht leden of ouders/verzorgers van leden te kunnen benaderen die ervaring of affiniteit
hebben met de activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Door middel van deze inventarisatie willen we in kaart
brengen wat de mogelijkheden zijn van al onze leden en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
1.

Met welke van de volgende werkzaamheden heb
je ervaring:










Administratief / boekhouding
Bestuurswerk
Automatisering / IT
Public Relations
Techniek / onderhoud / installatie
Kantinewerkzaamheden (horeca / catering)
Begeleiding van leden en / of teams
Trainingsactiviteiten
Anders: …………………………….................

3.

Mogen we jou benaderen voor het uitvoeren van
een vrijwilligersfunctie?



4.

Naar welke functie(s) gaat eventueel jouw
voorkeur naar uit?






2.

Mogen we jou benaderen voor het uitvoeren van
een kortstondige klus of activiteit?









Ja
Nee





5.

Ja
Nee

Kantine- en barmedewerk(st)er
Begeleider of coach van een team
Trainer of trainersbegeleider
Spelleider of scheidsrechter
Redactioneel / Verenigingsblad
Activiteitencommissie
Sponsorcommissie
Technische- of onderhoudsfunctie
Bestuursfunctie
Anders: …………………………….................

Op welke tijdstippen ben jij eventueel beschikbaar (alsjeblieft aankruisen)?

Dag(deel)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Ochtend
Middag
Avond
6.

hoe ben je met onze vereniging in aanraking
gekomen?




7.

Heb je toegang tot Internet?



8.

Internet
Folder
Anders: …………………………….................

Ja
Nee

Heb je de mogelijkheid om personen te kunnen
vervoeren bij o.a. uitwedstrijden?



9. Wie kunnen we benaderen in geval van nood?
…………………………….................……………………
…………………………….................……………………
10. Zijn er nog zaken waarvan wij op de hoogte
moeten zijn aangaande gezondheid?
…………………………….................……………………
…………………………….................……………………
11. Bent u in het bezit van een geldig EHBO
diploma?



Ja
Nee
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Ja
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Regeling automatische incasso
Op de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2004 is het voorstel voor Automatische Incasso
van Contributies aangenomen. Dit houdt in dat ieder spelend en niet-spelend lid de contributie
via automatisch incasso dient te voldoen. Indien men gegronde bezwaren hiertegen heeft, moet
men deze bezwaren schriftelijk aan het bestuur van Roda’71 voorleggen, en kan de alternatieve
betalingsregeling conform het contributiereglement in overleg met het bestuur worden
aangegaan.
Automatisch afschrijven is gemakkelijk:
 U vergeet nooit te betalen;
 U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
 U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Noteer uw naam, adres, postcode, woonplaats, rekeningnummer en datum op het
meegeleverde machtigingsformulier. Zet er uw handtekening onder en lever deze samen met
het inschrijfformulier.
De automatische afschrijving zal maandelijks en wel in de eerste week van de maand
plaatsvinden.
De penningmeester zal de debiteuren tijdig op de hoogte stellen van de hoogte van het
maandelijks te incasseren bedrag, en wanneer er hierin wijzigingen optreden.
Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u een maand de tijd om opdracht te
geven het bedrag terug te boeken. U kunt hiervoor contact opnemen met uw bank.
De machtiging stopt automatisch bij het beëindigen van het lidmaatschap.
Alle afspraken omtrent de automatische incasso en het volledige contributiereglement zijn terug
te vinden op de website van Roda’71.
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Machtigingsformulier
Rodaristraat 3
3066 LA Rotterdam
Postbus 8317
3009 AH Rotterdam
Kantine 06-8358 2792
KvK: V341931

SEPA
Incasso ID: NL61ZZZ403419310000
ING: NL69 INGB 0003 4079 40
Kenmerk machtiging:
(bondsnummer)*
*in te vullen door penningmeester

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Handbalvereniging
Roda’71 om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens
lidmaatschapsgelden.
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Rekeningnummer (IBAN)
Bank identificatie (BIC)*
*Bij buitenlands IBAN
Naam begeleider / instantie**
**Indien het lid onder begeleiding valt of verblijft bij een instantie/gezinsvervangend tehuis

Tevens verklaart ondergetekende hierbij dat de machtiging betrekking heeft op de volgende
leden (indien van toepassing):
1.
2.
3.

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de regeling automatisch incasso.

Plaats en datum:

Handtekening:
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