
 

In te vullen door HSC-Jeka: Datum ontvangst …………………….  Uitgegeven Lidnummer: ……………… 
 

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 
 

O Nee                   O Ja (indien ja, vermelden welke en op welk niveau) 
 

 
 
Wenst lid te worden van de 
vereniging HSC Jeka,  afdeling 

O Honkbal Heren/Jeugd* 
O Softbal Dames/Heren/Jeugd* 
O Recreanten 
O G-honkbal 
O Beeball 
 

 
 
Is al bekend in welk team? 

Bij de* doorhalen wat niet van toepassing is!   
ALLEEN VOOR LEDEN JONGER DAN 18 JAAR 

 
Namen ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

Telefoonnummer(s) 
 

 

Emailadres(sen)  
 

Eventueel 2e huisadres 
 

 

 
In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging per 25 mei 2018, vragen wij 
u onderstaande vraag éénmalig expliciet te beantwoorden: 

 JA NEE 
Hebt u er bezwaar tegen als er fotomateriaal, dat dóór of in opdracht van Jeka is gemaakt 
van de speler, wordt gebruikt op onze website of social media (bijv. voor teamfoto’s)? 

  

 
Door ondertekening verklaar ik dat ik op de hoogte ben van het feit dat Jeka mijn persoonsgegevens vastlegt 
t.b.v. de sport- en verenigingsactiviteiten. 
Ondergetekende, verklaart kennisgenomen te hebben van de lidmaatschaps-voorwaarden en akkoord te 
gaan.  
NB Bij jeugdleden (<18 jaar) ondertekening door wettelijke vertegenwoordiger  
 
IBAN  ………………………………….    Datum  ………………………………………  
 
 
Naam  ………………………………….   Handtekening ……………………………………………… 
 
 



 

In te vullen door HSC-Jeka: Datum ontvangst …………………….  Uitgegeven Lidnummer: ……………… 
 

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.  
Door ondertekening van deze brief geeft u tevens toestemming aan HSC Jeka om de informatie die nodig is 
voor de competitie en het incasseren van de contributie respectievelijk te verstrekken aan de KNBSB (Sportlink) 
en Club Collect1 
 
Je bent lid van onze vereniging, zodra: 

• een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is ingeleverd. 
 
Daarnaast gelden binnen onze vereniging de volgende afspraken: 

• Jaarlijks wordt in de Algemene Leden Vergadering de hoogte van de contributie vastgesteld.  
• De betaling van de contributie contributie dient jaarlijks voor aanvang van de competitie gestart te 

zijn. Alleen betalende leden zijn speelgerechtigd. 
• De contributie en inschrijfgeld worden geïnd met ondersteuning van Club Collect. U ontvangt hiervoor 

een mail met alle benodigde informatie. 
• 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 moet 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 (o.a. vanwege de verplichte bondsafdracht die Jeka dan moet doen) 

 
1 Onze partners de KNBSB (Sportlink) en Club Collect voldoen aan alle wettelijke voorwaarden die de AVG stelt 
aan de bescherming van uw persoonsgegevens 
 
Meer informatie over HSC Jeka vind je op de website: www.hscjeka.com  

http://www.hscjeka.com/
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