
ASC Hilversum Hurricanes ledenadministratie 
Postbus 1092 
1200 BB  HILVERSUM 
email: mutaties@hurricanes.nl 

 
AANMELDINGSFORMULIER  
 

Naam en voorletters : …………………………………….. Roepnaam……………………………………………….m/v 

Adres   : …………………………………..… Postcode/Plaats……………………………………………….. 

Geboortedatum  : ……...…-………….…-……..….  Email : ………………………………………………………….…. 

Telefoonnummer : ……..…-………………………..… Mobiel nummer  : ……………………………………………. 

Meldt zich aan voor : Honkbal / Softbal / Beeball / American Football  (doorhalen wat NIET van toepassing is) 
 

Jeugdleden (t/m 17 jaar) betalen het 1e jaar € 110,- 
 
Per categorie geldt vermelde contributie, graag omcirkelen 
 

HB/SB 
Sen. 

HB/SB 
Jeugd 

HB/SB 
Beeball 

HB/SB 
Recr. 

 AF 
Sen. 

AF 
Jeugd 

AF 
Peewee 

 HB/SB+AF 
Sen. 

HB/SB+AF 
Jeugd 

Trainings 
lid 

NS 

240,00 175,00 110,00 110,00  240,00 175,00 110,00  300,00 200,00 110,00 75,00 
 

  

Contributie betaling - De contributie kan op 2 manieren voldaan worden: 
 
1) via automatische incasso: vul hiervoor de bijgevoegde incassomachtiging in en lever deze samen met dit inschrijfformulier in 
bij de coach of stuur het naar de ledenadministratie (bij voorkeur via email). 
 
2) via directe betaling: de contributie dient dan binnen 1 week na aanmelding over te worden gemaakt op rekeningnummer 
NL44ABNA0550022554. Vermeld bij de overschrijving de naam van het nieuwe lid. 
 
De speler is pas speelgerechtigd na afgifte van incassomachtiging of (eigen) volledige betaling van de contributie. 
  
Gezinskorting: gezinnen met 2 of meer jeugdleden mogen voor de jeugdleden (t/m 17 jaar) een betalingskorting hanteren van 10% . 
Opzegging dient via de website www.hurricanes.nl/info/opzeggen of schriftelijk te gebeuren. 
 

 
Zijn er medische bijzonderheden waarvan de club/ coach op de hoogte moet zijn?   ja / nee 
Toelichting indien ja………………………………………………………………………………………….…………………….………………………… 
 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aan het lidmaatschap bij Hilversum Hurricanes zitten een aantal team-verplichtingen als: volgens schema rijden naar 
uitwedstrijden en volgens schema draaien van kantinedienst. 
 
Daarnaast zijn er op allerlei gebieden veel vrijwilligers nodig om de club draaiende te houden. Hieronder kunt u aangeven of, en 
zo ja waarvoor, wij u mogen benaderen voor assistentie: 
 
O Activiteiten (organisatie, uitvoering)   O Onderhoud (beheer terrein, NL Doet, Klusdagen) 
O PR (ledenwerving, clinics, Social Media, Website)  O Kantine (bardiensten, hulp bij evenementen, schoonmaak) 
O Teams (trainen, coachen, hulp bij teams)   O Sponsoring (fondsen, Grote Club Actie, sponsoren werven) 
 
Speler/speelster verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 

 
Plaats: ……………………… Datum: ……………………… Handtekening: ……………………… 
 
Voor minderjarigen dient een ouder/verzorger mede te ondertekenen. 
 
Naam ouder/vertegenwoordiger:     Handtekening: 
 
.………………..…………      ……………………………..….… 



ASC Hilversum Hurricanes ledenadministratie 
Postbus 1092 
1200 BB  HILVERSUM 
email: mutaties@hurricanes.nl 

 
 

Machtiging doorlopende SEPA Incasso Algemeen 
 
 
Naam incassant:     Algemene Sport Club Hilversum 
Adres incassant:    Postbus 1092 
Postcode/woonplaats incassant:   1200 BB HILVERSUM 
Land incassant:     Nederland 
Incassant-id:     NL86ZZZ405167720000 
Kenmerk machtiging:   lidnummer 
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
 
1. Algemene Sport Club Hilversum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 
 
2. uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Algemene Sport Club Hilversum 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 
Naam en voorletters (lid):_________________________________________ 
 
Adres:_________________________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats:____________________________________________ 
 
Land:_________________________________________________________ 
 
IBAN (rekeningnummer):_________________________________________ 
 
t.n.v. (indien afwijkt van naam lid):__________________________________ 
 
 
O Kiest voor incasseren in 4 termijnen met een opslag van 2,50 euro per incasso. 
 
O Kiest voor incasseren in 1 termijn met een opslag van 2,50 euro per incasso. 
 
 
Plaats en datum:……………………………………………….  
 
 
 
Handtekening:…………………………………………………. 


