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INSCHRIJFFORMULIER HSC JEKA 
 

Voornaam 
 

 

Achternaam 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Geslacht 
 

O man                              O vrouw 

Adres  
 

 

Postcode + woonplaats 
 

 

Telefoonnummer(s) 
 

 

E-mail adres 
 

 

Eerder lid van een  
honkbal-/softbalvereniging 
Zo ja, welke (en welk niveau) 
 

O Nee                              O Ja 
 

 

 
Wenst toe te treden tot de vereniging 
HSC Jeka,  afdeling 

O Honkbal Heren 
O Honkbal Jeugd 
 
O Softbal Dames 
O Softbal Heren   
O Softbal Jeugd 
 
O Recreanten 
O G-honkbal 
O Beeball 
O Youngsters 

 
 
Is al bekend in welk team? 

    
 

ALLEEN VOOR LEDEN JONGER DAN 18 JAAR 
 

Namen ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

Telefoonnummer(s) 
 

 

Emailadres(sen)  
 

Eventueel 2e huisadres 
 

 

 
 

VERVOLG OP PAGINA 2 
VOOR VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP EN ONDERTEKENING AANMELDING 

 

In vullen door de vereniging: 
 
Datum ontvangst               …………………………………………… 
 
Uitgegeven Lidnummer              …………………………………………… 
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VOORWAARDEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN HSC JEKA 
 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaar je je akkoord met alle aan het lidmaatschap 
verbonden voorwaarden. De voorwaarden zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement, welke 
bij de secretaris te verkrijgen zijn.  
 
Je bent lid van onze vereniging, zodra: 

• een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is ingeleverd. 

• inschrijfgeld à € 25,00 is voldaan. (Je ontvangt hiervoor een factuur). 
 
Daarnaast gelden binnen onze vereniging de volgende afspraken: 

• Jaarlijks wordt in de Algemene Leden Vergadering in februari  de hoogte van de contributie 
vastgesteld. Voor actuele bedragen zie de website. 

• De contributie dient jaarlijks voor aanvang van de competitie voldaan te zijn. Alleen betalende leden 
zijn speelgerechtigd. 

• De contributie en inschrijfgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven via een automatische 
incasso. U kunt aangeven of u deze in 4 termijnen wilt betalen. De kosten staan op de website onder 
contributie. 

• Ieder lid is aanvullend verzekerd via de KNBSB. 

• Ieder lid is verplicht minimaal 2 keer per jaar bardienst te draaien.  
Voor de bardiensten van competitie spelende jeugdleden (< 16 jaar) geldt, dat deze door de ouders/verzorgers 
worden ingevuld. G-honkbal-leden en hun ouders zijn vrijgesteld van bardiensten. 

• Ieder lid vanaf 16 jaar dient bereid te zijn om 2 keer per jaar als scheidsrechter op te treden. 

• Bij verhuizing, wijziging tel.nr of mailadres dient dit doorgegeven te worden aan de secretaris. 

• Opzegging van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK, vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar 
te worden gedaan bij de secretaris. Gebeurt dit later, dan ben je voor het erop volgende jaar nog 
contributie-plichtig. 

 
 
 
Ondergetekende, verklaart kennisgenomen te hebben van de lidmaatschaps-voorwaarden en akkoord te 
gaan. Door ondertekening van deze brief geeft u tevens toestemming aan HSC Jeka om incasso opdrachten 
te sturen naar uw bank en aan uw bank om de bedragen over te schrijven overeenkomstig de opdrachten 
van HSC Jeka. Als u het niet eens bent met een betaling kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met de penningmeester of met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. 
 
NB Bij jeugdleden ondertekening door wettelijke vertegenwoordiger  
 
 
IBAN  ………………………………….  Voor automatische incasso 
 
4 Termijnen? Ja / Nee   Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Kijk op de website voor de data en de extra kosten 

 
Datum   ………………………………….    
 
Naam  …………………………………. 
 
 
Handtekening  ………………………………….  
 
 
 
 
Meer informatie over HSC Jeka vind je op de website: www.hscjeka.com  

http://www.hscjeka.com/

