
HV Zwaluwen Kolhorn    
 

Sportstraat 30 ▪ 1767 CE KOLHORN ▪ KvK: 40635135 ▪ BIC: RABONL2U ▪ IBAN: NL66RABO0305654209 

Inschrijfformulier  
 

Voornaam  : ........................... Roepnaam : ..............................................   

Achternaam : ...................................................................................... M / V 

Geboortedatum  : __  __  /  __  __  /  __  __  __  __ 

Adres   : ..............................................................................................   

Postcode  : __  __  __  __     __  __ Plaats : ............................................  

Telefoonnummer(s) : ..............................................................................................   

Mobiele nummer(s) : ..............................................................................................   

E-mailadres(sen)  : ..............................................................................................   

Contactpersoon/instantie*  : ...................................................................................   
* 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, welke vereniging? 

Vereniging Plaats Periode 

  van                           t/m 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er op je huisadres al een abonnement op de Caeghsport? JA / NEE 

Indien nee, zou je dan een abonnement op de Caeghsport willen nemen?  JA / NEE 

Plaats : ..................................... Handtekening : ..............................................   

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

 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode vanaf datum van inschrijving tot het einde van het 

lopende verenigingsjaar (30 april), met telkens stilzwijgend een verlenging van een jaar. 

Alvorens u zich met dit formulier wilt inschrijven, heeft u het recht 2 maanden gratis mee te trainen. 

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 Algemeen Bestuur van HV Zwaluwen 

een uitzondering worden gemaakt (bv. in geval van verhuizing naar een andere woonplaats). 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van de het Huishoudelijk 

Reglement van Handbalvereniging Zwaluwen Kolhorn en verbindt u zich, vanaf datum van inschrijving, 

zoals deze hiervoor zijn vermeld te zullen nakomen. 

Gelijktijdig met dit formulier 1 recente originele pasfoto inleveren! 



HV Zwaluwen Kolhorn    
 

Sportstraat 30 ▪ 1767 CE KOLHORN ▪ KvK: 40635135 ▪ BIC: RABONL2U ▪ IBAN: NL66RABO0305654209 

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: ……………………………………………………………  

2.  Mogen we jou benaderen voor het uitvoeren 

van een kortstondige klus of activiteit?  

 Ja  

 Nee  

3.  Mogen we jou benaderen voor het uitvoeren 

van een vrijwilligersfunctie?  

 Ja  

 Nee  

4.  Naar welke functie(s) gaat eventueel jouw 

voorkeur naar uit?  

 Kantine- of barmedewerk(st)er  

 Begeleider of coach van een team  

 Trainer of trainersbegeleider  

 Scheidsrechter  

 Redactioneel/caeghsport  

 Organiseren van activiteiten 

 Sponsorcommissie  

 Technische- of onderhoudsfunctie  

 Bestuursfunctie   

 Anders: ……………………………………………………………  

5.  Op welke tijdstippen ben jij eventueel 

beschikbaar (alsjeblieft aankruisen)?  

Dag(deel) Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

Ochtend                     

Middag        

Avond        

6.  hoe ben je met onze vereniging in 

aanraking gekomen?  

 Internet  

 Folder  

 Anders: …………………………………………………………  

7.  Heb je toegang tot Internet?  

 Ja  

 Nee  

8.  Heb je de mogelijkheid om personen te 

kunnen vervoeren bij o.a. uitwedstrijden?  

 Ja  

 Nee  

9.  Wie kunnen we benaderen in geval van nood?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

10.  Zijn er nog zaken waarvan wij op de 

hoogte moeten zijn aangaande gezondheid?  

 Ja, nl.: ………………………………………………………… 

 Nee  

11.  Bent u in het bezit van een geldig EHBO 

diploma?  

 Ja  

 Nee 



HV Zwaluwen Kolhorn    
 

Sportstraat 30 ▪ 1767 CE KOLHORN ▪ KvK: 40635135 ▪ BIC: RABONL2U ▪ IBAN: NL66RABO0305654209 

Spelregels Automatisch incasso 

 

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 rekeningnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en datum op het  

meegeleverde machtigingsformulier. Zet uw handtekening eronder en lever deze samen 

met het inschrijfformulier in bij de trainer/coach. 

 

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 wijzigingen hierin optreden. 

  

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om opdracht te 

geven het bedrag terug te boeken. U kunt hiervoor de gele terugboekingkaart gebruiken 

die bij iedere bank-/postkantoor te verkrijgen is.  

 

De machtiging stopt automatisch bij het beëindigen van het lidmaatschap.  

 

 

Automatisch afschrijving gaat sneller, is gemakkelijker en geeft zekerheid! 



HV Zwaluwen Kolhorn    
 

Sportstraat 30 ▪ 1767 CE KOLHORN ▪ KvK: 40635135 ▪ BIC: RABONL2U ▪ IBAN: NL66RABO0305654209 

 Machtigingsformulier  

 

Naam incassant : Handbalvereniging Zwaluwen 

Adres incassant : Sportstraat 30 

Postcode incassant : 1767CE 

Woonplaats incassant : Kolhorn 

 

Land incassant*  : Nederland 

Incassant ID  : NL26ZZZ406351350000 

 

 

Kenmerk machtiging : .............................  
(uw ledennummer) 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Handbalvereniging 

Zwaluwen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 

van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Handbalvereniging Zwaluwen. 

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 

de voorwaarden. 

 

Naam : ..........................................................................................................  

  

Adres : ..........................................................................................................  

 

Postcode  : ..........................................................................................................  

 

Woonplaats  : ..........................................................................................................  

 

Land* : ..........................................................................................................  

 

 

Rekeningnummer [IBAN]  : ......................................................................................   

 

Bank Identificatie [BIC]** : ..............................  

 

 

Plaats en datum : ..................................................................................................  

 

Handtekening : 
 

 

 .........................................  
 

 
 
 
 
 
*) Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden. 

 
**) Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer. 


