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Website
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Lidmaatschapsverklaring
Hierbij schrijft ondergetekende zich in als lid van H.V. Cabezota te Enschede
Voornamen
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Adres
Postcode & Plaats
Telefoonnr.
E-mailadres

Lidmaatschap
□ Trainend lid

□ Ik word competitie spelend lid

Betalingsgegevens
Bedragen zullen bij H.V. Cabezota automatisch van je rekening worden afgeschreven. Hiervoor dien je het
bijgevoegde formulier in te vullen en te ondertekenen. De verschillende bedragen voor lidmaatschap staan
hieronder aangegeven. Kruis de voor jou relevante optie aan.
□ € 50,□ € 80,□ € 100,-

Trainend lid
Competitie mid-week
Competitie weekend

Voorwaarden
Lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt tot aan het eind van het seizoen (31 augustus). Het lidmaatschap zal elk jaar
automatisch worden verlengd tot het moment waarop het lid, na schriftelijke opzegging, een bevestiging
van afmelding heeft ontvangen van de secretaris van H.V. Cabezota.
Het lidmaatschap van H.V. Cabezota houdt, naast het trainen en competitie spelen, het volgende in:
•
•

Men kan deelnemen aan activiteiten en toernooien die worden georganiseerd vanuit de
vereniging.
Het lid krijgt een account op de website van H.V. Cabezota waarmee deze alle belangrijke
informatie kan volgen en voor activiteiten en toernooi kan inschrijven.

Indien het lid zich wil afmelden moet dit gebeuren voor 1 augustus van het lopende jaar. Het
lidmaatschap zal alleen beëindigd kunnen worden, wanneer alle openstaande bedragen zijn betaald.
Wanneer aan één van beide voorwaarden niet is voldaan, zal zijn/haar lidmaatschap automatisch worden
verlengd voor de duur van één collegejaar.
UnionCard/CampusCard
Om gebruik te kunnen maken van de vele sportfaciliteiten op de campus van de Universiteit Twente moet
een UnionCard/CampusCard aangeschaft worden. Daarnaast, om zich bij een vereniging te mogen
inschrijven, dient er per vereniging een verenigingsheffing te worden betaald. Om lid te worden van H.V.
Cabezota moet men daarom beschikken over een UnionCard/CampusCard + verenigingsheffing voor H.V.
Cabezota. Dit zijn overkoepelende kosten van de Student Union en worden niet door H.V. Cabezota in
ontvangst genomen. Daarnaast variëren deze kosten voor externen (niet Saxion/UT studenten). Houd dus
rekening met deze extra kosten. Voor meer informatie zie www.unioncard.nl.
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Het lid dient op de hoogte zijn van de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt, zoals
beschreven in de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze kunnen op de website gevonden worden
wanneer men is ingelogd.
Bij in gebreke stelling
Mocht het lid zich onverhoopt niet aan de voorgaande voorwaarden kunnen houden, dan zal het bestuur
van H.V. Cabezota zich genoodzaakt zien stappen te ondernemen. Eventuele kosten die hierbij gemaakt
worden zullen volledig worden verhaald op het in gebreke gestelde lid.

Handtekening

Datum

Doorlopende machtiging

SEPA

Incassant gegevens H.V. Cabezota:
Naam
Adres
Postcode
Incassant ID
Reden van
machtiging

Handbalvereniging Cabezota
Postbus 217
7500 AE, Enschede, Nederland
NL45ZZZ400738550000
Lidmaatschap handbalvereniging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Handbalvereniging Cabezota
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
Handbalvereniging Cabezota
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. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode

Plaats

Land

IBAN
BIC1
Plaats2

Handtekening

1
2

Niet verplicht voor Nederlandse rekeningnummers
Plaats en datum van ondertekenen

Datum

Overige gegevens
Ben je scheidsrechter?
□ Ja
□ Nee

Heb je een EHBO diploma?
□ Ja
□ Nee

Heb je een BHV diploma?
□ Ja
□ Nee

