INSCHRIJFFORMULIER JEUGD TACHOS HANDBAL
WELKOM BIJ TACHOS HANDBAL! WE WENSEN JE HEEL VEEL HANDBALPLEZIER!
Gegevens gebruiken binnen de vereniging
De gegevens uit het inschrijfformulier worden opgenomen in de ledenadministratie van Tachos Handbal
en doorgegeven aan het Nederlands Handbal Verbond. U kunt het privacy statement van Tachos Handbal
vinden op de website www.tachoshandbal.nl. We verwijzen graag naar het uitgebreide privacy statement
voor meer informatie. Ook worden er vaak foto’s en verslagen gemaakt van wedstrijden en activiteiten,
geef hieronder duidelijk aan of uw toestemming geeft om uw kind op foto te delen via online en offline
communicatie.

GEGEVENS NIEUW LID
NAAM
			
STRAAT
POSTCODE WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM 							

JONGEN

MEISJE

TELEFOONNUMMER
EMAILADRES
PASFOTO TOEGEVOEGD 				
nodig in verband met handbalbond en pas 		

FOTOMATERIAAL VAN MIJN KIND MAG GEBRUIKT WORDEN
VOOR COMMUNICATIE ONLINE EN OFFLINE

CONTRIBUTIE
Tachos Handbal werkt altijd met automatische incasso. Bij een niet automatische betaling sturen we een factuur en brengen we hierbij
behorende kosten van €7,50 in rekening. De inschrijfkosten zijn €15,- en worden bij de eerste incasso geïncasserd. De contributie wordt
bepaald door een optelsom van bondscontributie en clubcontributie, afhankelijk van leeftijd en aantal trainingen per week. Alle info vind je
op onze website www.tachoshandbal.nl/contributie/.
DOORLOPENDE MACHTIGING
Hierbij machtig ik Handbalvereniging Tachos Handbal om door middel van machtiging de verschuldigde bedragen via automatisch incasso
af te schrijven van onderstaande rekening.
IBAN-rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder

						
Datum 				

Handtekening
rekeninghouder

Goed te weten..
Voor handballen, outfits en meer check www.handbalshop.nl. Je krijgt als nieuw lid een trainingsshirt van Tachos Handbal met logo én als
jeugdlid ook nog eens een seizoenskaart, zodat je altijd de spectaculaire thuiswedstrijden van de Heren1 live kunt volgen.
Ben je nog lid van een andere handbalvereniging of minder dan een jaar geen lid meer dan dien je via NHV een overschrijving te regelen. Dit
dien je te doen via de volgende link: www.handbal.nl/overschrijving/.
Voor een lid dat tussentijds overgeschreven wordt, moet zowel bij de oude als de nieuwe vereniging bondscontributie betaald worden.
Met bovenstaande emailadres wordt je aangemeld voor de nieuwsbrief, wil je hem niet meer ontvangen, dan kun je afmelden.
We wensen je heel veel handbalplezier toe!

Ledenadministratie@tachoshandbal.nl

Hofstad 60

5142 NL Waalwijk

NL18 RABO0155801325

KVK 40271466

