
Inschrijfformulier 

SV Hercules te Tjalleberd                     Gym en Volleybal                                                                                         

Naam: _______________________ Geboortedatum:____________________  

Adres: _______________________ Postcode:_________________________  

Woonplaats: __________________ Telefoon: _________________________  

E-mail: _______________________ _________________________________  

 

Verklaart hierbij lid te willen worden van bovengenoemde vereniging en vanaf 
………………………..(datum) te willen deelnemen aan de onderstaande 
activiteit(en). 

 

Afd. Volleybal  per maand                        Afd. Gymnastiek per maand 

 6 tot en met 12 jaar               €8,80                  tot en met 5 jaar €8,25                                                                    
(+ €5,00 per jaar voor huur shirt)          

 A/B/C jeugd (competitie)                                                                                                                                                    
(+ €10,00 per jaar voor huur shirt)    €9,90**                6 tot en met 12 jaar   € 8,80                                                                                                            

 17 jaar en ouder (recreatie)               €13,50         17 jaar en ouder         € 11,25 

 17 jaar en ouder (competitie)            €13,85**                                                                                                              
(+ €10,00 per jaar voor huur shirt) 

** bijdrage teamgeld p.p. per jaar +/- € 25,00 

 

Vul bovenstaand formulier volledig in en lever deze, samen met de ingevulde 
machtiging, in bij de penningmeester I. Koopmans, Aengwirderweg 173, Luinjeberd . 
Mailen mag ook ietsje@upcmail.nl 

Of in haar postvakje in de gymzaal. 

Uw lidmaatschap loopt af in de maand augustus en wordt nadien, behoudens 
opzegging automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. Opzegging kan 
uitsluitend schriftelijk of via de mail vóór 1 mei bij de penningmeester. Voor de leden 
die niet gebonden zijn aan een competitie of wedstrijden is er een extra opzegtermijn 
tijdens het lopende seizoen vóór 1 december. 

 

Zie voor de reglementen van de vereniging op www.svhercules.nl/over-svhercules 

 

 



 

Doorlopende Machtiging 

Naam incassant : Gymnastiek- en Volleybalvereniging “Hercules” 
Adres incassant :Aengwirderweg 173 
Postcode incassant : 8459 BL  
Woonplaats incassant : Luinjeberd 
Incassant ID : NL51ZZZ400025480000 
Kenmerk machtiging : (door club in te vullen) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiek- en 
Volleybalvereniging “Hercules”,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 Gymnastiek- en Volleybalvereniging “Hercules”. 
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 
gevraagd of ingevuld te worden. 
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 


