
 

Honk- en Softbal vereniging the Blue Hitters 
 
Sportlaan 11 
3299 XG Maasdam 
info@bluehitters.nl 
KvK: V 40323525 

 
 
Bankrekeningnummer: 
NL96RABO 0354 3289 48 
t.n.v. the Blue Hitters Maasdam 
 

INSCHRIJF FORMULIER LIDMAATSCHAP 
Met dit formulier schrijf ik mij in als lid van honkbal- en softbal vereniging the Blue Hitters en ga ik akkoord met 
de regelementen van de vereniging. 

Lidnummer van de KNBSB 
(ingevuld door the Blue Hitters) 

: ………………………………………………………………………………………………………… 

Aanhef 
(omcirkelen wat van toepassing is) 

  Dhr.   -   Mevr.    
 

Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tussenvoegsel : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Achternaam : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Straatnaam : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Postcode : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

IBAN (bank / giro nummer) : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail adres : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categorie 
(omcirkelen wat van toepassing is) 

Honkbal - Softbal  - Beeball  - Recreant  - Niet spelend lid - Donateur 
 

  
Plaats + Datum 
 
 
 

: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening 
 
 
 

: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening ouder of verzorger 
(indien jonger dan 18 jaar moet 
een ouder of verzorger mede onder 
tekenen) 

: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

Honk- en Softbal vereniging the Blue Hitters 
 
Sportlaan 11 
3299 XG Maasdam 
info@bluehitters.nl 
KvK: V 40323525 

 
 
Bankrekeningnummer: 
NL96RABO 0354 3289 48 
t.n.v. the Blue Hitters Maasdam 
 

MACHTIGINGSFORMULIER CONTRIBUTIE 
Ondertekende machtigt met dit formulier honk- en softbal vereniging the Blue Hitters tot het innen van de 
contributie. 

Lidnummer van de KNBSB 
(ingevuld door the Blue Hitters) 

: ………………………………………………………………………………………………………… 

Aanhef 
(omcirkelen wat van toepassing is) 

  Dhr.   -   Mevr.    
 

Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tussenvoegsel : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Achternaam : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

IBAN (bank / giro nummer) : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Termijnen A. 1 Termijn geïncasseerd in februari  
(omcirkelen wat van toepassing is) B. 2 Termijnen geïncasseerd in februari en april 
 C. 5 Termijnen geïncasseerd in februari, maart, april, mei en juni 

Voor iedere termijn wordt € 1,- administratie kosten in rekening gebracht boven op de betreffende termijn 
m.u.v. betaling in 1 termijn. 

Contributie incasso’s vinden plaats rond de 25e van de maand en na ondertekening gaat u akkoord met de 
algemene voorwaarden van de IBAN incassoregeling en geld deze ondertekening voor alle afschrijvingen per 
incasso. 

Wanneer een lid na april tijdens het huidige seizoen of na de zomerstop lid wordt kan de contributie van het 
huidige seizoen niet meer in termijnen worden betaald.  

Jaarlijks wordt de contributie tijdens de Algemene leden vergadering vastgesteld. Indien u zich voor 1 
december schriftelijk (postadres/email) afmeldt wordt het incasso voor het aanstaande seizoen direct stop 
gezet.  

Plaats + Datum 
 
 

: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening 
 
 

: ………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder of verzorger 
(indien jonger dan 18 jaar moet 
een ouder of verzorger mede onder 
tekenen) 

: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


