AFMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende wenst het lidmaatschap bij Handbal Someren te beëindigen:
Voornaam
: __________________________
Geboortedatum : ______ – ______ – _________
Telefoon
: __________________________

Achternaam
E-mail
Team

: __________________________
: __________________________
: __________________________

Vind je het leuk om de nieuwsbrief van Handbal Someren te blijven ontvangen?

□ Ja

□ Nee

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ingevuld d.d.: _______________________________
te: _______________________________
Handtekening: ___________________________________________________________ (bij minderjarige één van de ouders)
Dit afmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij Andrea Raaijmakers, ledenadministratie.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Voorwaarden en informatie over lidmaatschap bij Handbal Someren
Duur lidmaatschap:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 juli en van 1 juli tot 31 december; tussentijds terugbetalen van de
contributie is niet mogelijk.
Beëindigen lidmaatschap:
Als lid heb je tweemaal per jaar de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen:
- voor leden die zich afmelden tussen 1 december en 31 mei eindigt het lidmaatschap op 30 juni;
- voor leden die zich afmelden tussen 1 juni en 30 november eindigt het lidmaatschap op 31 december.
Afmeldingen gaan via de ledenadministratie (per post of per mail) met het afmeldingsformulier.
De contributie en kortingsregelingen:
De contributie is verschuldigd per kwartaal en wordt bij vooruitbetaling geïncasseerd door de
penningmeester. Er is een kortingsregeling voor:
- gezinnen; geldig bij 3 of meer jeugdleden uit één gezin, het jongste lid krijgt 50% korting op contributie;
- studenten die lid zijn van een studentenhandbalvereniging kunnen korting aanvragen op het lidmaatschap;
- geblesseerden.
Voor meer informatie over kortingen en contributie kun je terecht bij de penningmeester.
Wist je dat je jouw lidmaatschap ook om kunt zetten naar een niet actief lidmaatschap, in de vorm van begunstiger?
Begunstiger zijn kost slechts € 30,00 per jaar. Dit komt geheel ten goede van activiteiten voor de handbalvereniging.
Daarbij blijf je volwaardig lid; je ontvangt bijvoorbeeld de nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor activiteiten.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Ledenadministratie:
Andrea Raaijmakers
Steenoven 22, 5712 NB, Someren-Eind
Tel: 0493-495993 / 06-18425008
ledenadministratie@handbalsomeren.nl

Penningmeester:
Jan Kessels
Tel: 06-46752811
penningmeester@handbalsomeren.nl

