Honk- en Softbalvereniging Phoenix
KvK: 301.90.045 - Bank: NL48 RABO 0375 2579 50
Algemeen e-mailadres: info@hsvphoenix.nl - www.hsvphoenix.nl
Ledenadministratie:
Koos Rommelse
De Boomgaard 17
3971 LD Driebergen
E-mail: leden@hsvphoenix.nl

versie 2019

Gegevens Vereniging in verband met Euro-incasso:
Naam Incassant:
Honk- en Softbalvereniging Phoenix
Adres Incassant:
Filosofenlaantje 7, Sportpark Blikkenburg
Postcode Incassant:
3703 DZ
Woonplaats Incassant: Zeist
Land Incassant:
Nederland
Incassant ID:
NL91 ZZZ 301 900 450 000
Kenmerk machtiging: Het toegekende lidnummer

Door ondertekening van dit formulier meld je je aan als lid van
Honk- en Softbalvereniging Phoenix (hierna: “de Vereniging”).
Gelieve het formulier door te nemen, alle vragen in te vullen
en het geheel ingevulde formulier per post of email aan de
ledenadministratie toe te zenden. Ondertekening dient op
pagina 2 te geschieden. Bewaar een kopie van dit formulier voor je eigen administratie.

Gegevens Lid:
Inschrijfdatum : ........................................................................

Naam en voorletters.................................................................................................................................................................................
Roepnaam : ..............................................................................................................................................................................................
Adres : .....................................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats : ........................................................................................................................................................................
Geboortedatum : ................................................................................... Geslacht : M / V

Telefoon vast lid : ....................................................................................................................................................................................
Telefoon mobiel lid : ...............................................................................................................................................................................
Telefoon mobiel vader ** : .....................................................................................................................................................................
Telefoon mobiel moeder ** : ..................................................................................................................................................................

E-mailadres lid : ......................................................................................................................................................................................
E-mailadres vader ** : .............................................................................................................................................................................
E-mailadres moeder ** : .........................................................................................................................................................................

Bankrekeningnummer : ...........................................................................................................................................................................
Tenaamstelling en plaats : .......................................................................................................................................................................
* doorhalen wat niet van toepassing is ** alleen in te vullen bij jeugdleden
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Team

Contributie - Jaarcontributie 2016

Ik wil de volgende sport gaan beoefenen:
O Beeball

BeeBall...................................5 t/m 9 jaar .......................€ 100,-

O Honkbal jeugd: Pupil / Aspirant / Junior *

Honkbal Pupil ........................t/m 12 jaar ........................€ 140,-

O Honkbal senioren

Honkbal Aspirant/Junior ......13 t/m 17 jaar ....................€ 160 ,-

O Softbal dames

Senior ....................................18 t/m 23 jaar ...................€ 210,-

O Softbal heren: 1 / 2 / 3 *

Senior ....................................24 jaar en ouder ..............€ 240,-

O Trainingslid / Recreant *
O Niet-spelend: vrijwilliger / geen vrijwilliger *

Trainingslid/Recreant ..........................................................€ 110,-

* doorhalen wat niet van toepassing is

Niet-spelend lid ...................................................................€ 50,Donateur .............................................................................€ 50,-

Wijze van contributie-inning

Inschrijfgeld (eenmalig) .......................................................€ 10,Reisgeld jeugd (t/m 17 jaar) ................................................€ 16,50

Ik wil dat de contributie wordt geïnd,
O per half jaar (februari en augustus).

O per kwartaal (februari, mei, augustus en november) + € 1,25 per incasso
De vereniging streeft ernaar de contributie op bovengenoemde tijdstippen te innen.

Eerder lidmaatschap van een honk- of softbalvereniging
O Ik heb al eerder honk- of softbal gespeeld, wanneer: ........................................................................................................................
O Ik ben al eerder lid geweest bij een bij de KNBSB aangesloten vereniging, namelijk: ........................................................................

Ik ben lid geworden/heb van Phoenix gehoord,
O via een ander Phoenix-lid, te weten ..................................................................................................................................................
O door een door Phoenix georganiseerde activiteit, te weten: ............................................................................................................
O anders, namelijk: ................................................................................................................................................................................

Bondsbijdrage
Mutaties in de Bondsbijdrage worden automatisch doorberekend in de contributie.

Hoogte contributie in eerste kalenderjaar lidmaatschap
De genoemde contributiebedragen zijn de bedragen per kalenderjaar. In het 1e kalenderjaar van het lidmaatschap is de contributie
naar rato verschuldigd, met ingang van de maand volgend op de maand van inschrijving.

Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden aan de ledenadministratie of het bestuur van de Vereniging. Opzegging per
1 januari van het volgende kalenderjaar, dient plaats te vinden tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar (derhalve
uiterlijk 4 december). Bij opzegging na 4 december is voor het volgende jaar de volledige jaarcontributie verschuldigd.

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier machtig ik de Vereniging om de verschuldigde contributiebedragen automatisch (Euroincasso) van mijn rekening te innen.
Plaats: .........................................................................Datum: .................................................................................................................
Handtekening lid:

Handtekening ouder/verzorger:
(alleen van toepassing bij jeugdleden)
Inschrijfformulier Honk- en softbalvereniging Phoenix, v2 2016 - 2 van 3

LEDENKAART/VRIJWILLIGERSWERK
Zonder een groot aantal vrijwilligers kan een vereniging als Phoenix niet draaien. Gelukkig zijn veel leden en ouders bereid zich voor
onze vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een heleboel zaken niet mogelijk zijn. Aangezien we nog enthousiaste mensen
kunnen gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande vragen in te vullen en met het inschrijfformulier mee te sturen. Wij
gebruiken de informatie alleen om te inventariseren wie bereid en in staat is iets voor de vereniging te doen. Het verplicht u tot
niets.

Naam en voornaam .......................................................................................................................... M / V

Geboortedatum: .................................................................................................................................
Ouder van*: ..............................................................................................................................team: ......................................................
Beoefent de sport vanaf: ..........................................................................................................................................................................
Beroep: ....................................................................................................................................................................................................
Opleiding(en): ...........................................................................................................................................................................................
Ervaring met vrijwilligerswerk: .................................................................................................................................................................
Bestuurlijke ervaring: ................................................................................................................................................................................
Hobby’s: ....................................................................................................................................................................................................
* beide ouders graag een formulier invullen

Aankruisen wat van toepassing is:

Ik vind de volgende dingen leuk om te doen:
O Ik kan en wil regelmatig wat doen en heb daar ................. uur per week/maand** de tijd voor. ** doorhalen wat niet van toepassing is
O Ik kan en wil zo nu en dan wat doen.

O Beheren van materialen/clubkleding

O Ik kan en wil één keer wat doen.
O Ik kan en wil voor een korte tijd wat doen.

Ik heb de voorkeur voor:
O doordeweekse dagen (ochtend/middag/avond)
O het weekend

Ik heb de belangstelling voor:
O Scheidsen en/of scoren bij wedstrijden
O Begeleiden van een team
O Trainen en/of coachen van een team
O Bekleden van een functie in hoofdbestuur/commissie
O Organiseren van toernooien
O Organiseren van festiviteiten e.d.
O Draaien van kantinediensten
O Verrichten van onderhoudswerkzaamheden
O Ik ben geïnteresseerd om op kosten van de
vereniging een cursus te volgen.

O Verrichten van administratieve taken (ledenadministratie/ financiën)
O Bijdrage leveren aan clubblad/website
O Verzorgen van voorlichting en PR
O Werven van adverteerders en sponsors
O Verlenen van EHBO bij wedstrijden
O Overige, te weten: ……………………………
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