
Aan nieuwe leden en ouders van nieuwe 
leden van Handbalvereniging H.V.C.

H.V.C. is enige jaren geleden al overgegaan op telebankieren met automatische incasso. Dit 
houdt o.a. in dat u als lid, de vereniging machtigt om maandelijks de contributie en jaarlijks 
eenmalig de bondscontributie van uw rekening af te schrijven.(als vereniging moeten wij de 
contributie ook in 1 keer afdragen aan de bond)

Wilt u het bijgevoegde machtigingsformulier volledig invullen en zo spoedig mogelijk 
inleveren bij Joost Steenhuis, Het Waal 106 7823 NP Emmen.

Ook wordt u verzocht om bij dit formulier een pasfoto in te leveren voor uw spelerspas.

Afmelden dient te geschieden voor 1 juli  i.v.m. het belasten van de bondscontributie door de 
bond aan H.V.C. 

Contributie wordt berekend t/m de maand waarin u uw lidmaatschap opzegt, Bondscontributie 
wordt per seizoen berekend. Bij te late afmelding worden eventuele reeds geïnde gelden niet 
terug gestort. 

Contributie regeling:

I.v.m. automatische verwerking van de ledenadministratie moeten eventuele wijzigingen 
opgestuurd worden naar H.V.C. Joost Steenhuis, Het Waal 106, 7823 NP Emmen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Het Bestuur H.V.C. 

Senioren Contributie per maand € 19,00
Bondscontributie per half jaar  € 34,00

A, B, C-Jeugd Contributie per maand € 14,00
Bondscontributie per half jaar  € 31,00

D, E-jeugd Contributie per maand € 11,50
Bondscontributie per half jaar  € 21,00

F-Jeugd Contributie per maand € 8,00
Bondscontributie per half jaar  € 12,50

Recreanten Contributie per maand € 18,00
Bondscontributie per half jaar  € 28,00



Machtigingsformulier t.b.v. Handbalvereniging H.V.C. 
Wilt u dit machtigingsformulier volledig  invullen en ondertekend inleveren bij de 
ledenadministratie. Voor jeugd onder de 18 jaar dient een ouder/verzorgen te ondertekenen.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzeggening machtiging aan Handbalvereniging 
H.V.C. te Barger-Compascuum om eens per maand een bedrag ad € …………… aan 
contributie en eens per half jaar een bedrag ad € …………… aan Bondscontributie van zijn  
of haar rekening te laten afschrijven.*

Bij een postbankrekening, vul dan de te naamstelling van de rekening in:

………………………..

Naam:  ………………………………….                      Plaats:  ………………………………….

Handtekening: ………………………..

*Jaarlijks wordt bij de Algemene Ledenvergadering de aanpassing/verhoging van de contributie 
vastgesteld.  

Achternaam

Voornaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnr.

E-Mail adres

Geb.Datum

Team

Inschr.datum

Bank/Gironr.


