
Inschrijfformulier 
nieuwe leden 
 

Voor- en Achternaam  

Straat + Huisnummer  

Postcode + Woonplaats  

Geboortedatum  

Geslacht                                 *1 Man / vrouw 

Aanmelddatum  

Mobiele telefoonnummer(s) *2 06- 06- 

Telefoonnummer thuis  

E-mail adres 1  

E-mail adres 2  

Is bij HV Orion gekomen via *3 Sjors Sportief 
Orion-lid, namelijk: 
Anders, namelijk: 

 
Gaat binnen de vereniging functioneren als: 

speler / trainer / coach / begeleider / bestuurslid / recreant *1 
 
Is in de afgelopen 24 maanden wel / niet *1 lid geweest van een andere handbalvereniging dan 
HV Orion. Zo ja: 

- als lid van handbalvereniging:       

- laatste beker-/competitiewedstrijd gespeeld op:     

 
LET OP: Spelers  en coaches dienen na inschrijving bij het NHV door de 

secretaris z.s.m. zelf een pasfoto toe te voegen via de HandbalNL-app.  

 
Met ondertekening van dit aanmeldformulier gaat ondertekenaar akkoord met de 
verplichtingen die bij HV Orion gelden zoals het betalen van contributie. Alle 
verplichtingen (en rechten) zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement op onze site. 
Ook gaat ondertekenaar akkoord dat er ten tijde van het Orion-lidmaatschap foto’s 
gemaakt worden, en dat deze op social media zoals de website en Facebook geplaatst 
kunnen worden. 
 
Voor akkoord (indien nieuw lid jonger dan 18 jaar; ondertekend door ouder of voogd): 

 
 
 
 
 
Handtekening:  
 
 Naam …………………………………………… Datum ……-……- 20…… 
 
 
*1 doorhalen wat niet van toepassing is 
*2 ingevuld(e) mobiele nummers zullen binnen 2 weken worden toegevoegd aan de appgroep van het 
betreffende team en de “HV Orion info app” 
*3 doorhalen wat niet van toepassing is, en invullen via welk lid / welke manier bij Orion terecht gekomen 



Doorlopende machtiging 
voor de contributie 
 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 

HV Orion om maandelijks het contributiebedrag af te schrijven van 

 

IBAN ………………………………………………………………… 

Ten name van ………………………………………………………………… 

 

Wegens contributie voor (naam Orion-lid)  ………………………………… 

 

Datum ……-……- 20…… 

Plaats ………………………………… 

 

 Handtekening:  

Bepalingen: 

• Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een 

verzoek tot terugboeking bij uw (post)bank worden ingediend. 

• De contributiebedragen worden vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering. 

• Deze bedragen worden per seizoen in 10 termijnen afgeschreven: 

maandelijks, van september t/m juni. 

• Wijzigingen die betrekking hebben op deze machtiging (bankrekeningnummer, 

tenaamstelling, adres e.d.) moeten tijdig bij de penningmeester kenbaar worden 

gemaakt via penningmeester@hvorion.nl 

• Het origineel graag volledig ingevuld inleveren of opsturen. We adviseren 

daarom om zelf een kopie van deze machtiging te bewaren. 

Beide formulieren volledig ingevuld inleveren bij je trainer 
of coach, of opsturen naar: 
 
 HV Orion, t.a.v.: Martijn Buijs 
 Burg. Antonissenstraat 5 
 4715 HA  Rucphen 
 Tel: 06 - 3804 4371 (alleen WhatsApp!) 
 E-mail: orionr@handbal.nl 

 

Voor meer informatie over onze vereniging zie onze 
website www.hvorion.nl of neem contact op met één van 
onze vrijwilligers. 

mailto:penningmeester@hvorion.nl
http://www.hvorion.nl/

