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 Welkom bij HV Erix 

 

Wat leuk dat we je als lid mogen verwelkomen bij onze 
vereniging! 

Om lid te worden van HV Erix hebben we onderstaande gegevens nodig: 
 

• Ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
 

• Ingevuld en ondertekend machtingsformulier 
 

• Digitale pasfoto voor spelerspasje mailen naar 
ledenadministratie@hverix.nl 

 

Bovenstaand gevraagde gegevens inleveren bij: 

• Ledenadministratie  ledenadministratie@hverix.nl  

of 

• Anniek Dusseldorp, Boomvalk 10, 7132 EP Lichtenvoorde 

of 

• bij train(st)er 
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INSCHRIJFFORMULIER HV ERIX 
 

Voornaam 
 

Naam 
 

Straat + huisnummer 
 

Postcode 
 

Woonplaats 
 

Telefoonnummer 
 

Geboortedatum 
 

Email adres 
 

Geeft zich hierbij op als lid van de HV ERIX 
Indien minderjarig tevens handtekening van een ouder/verzorger. 

 
Datum: 

 
Handtekening ouder/verzorger Handtekening nieuw lid 

 
 
 

Via onze website en Social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten 
binnen de vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. 

 
Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s of video’s van mij(n kind). 

 

De ledenadministratie  

Anniek Dusseldorp 
ledenadministratie@hverix.nl 
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MACHTIGINGSFORMULIER HANDBALVERENIGING HV ERIX 

Voor jeugdleden (tot 18 jaar) dient een van de ouders of verzorgers dit formulier mede te 
ondertekenen. 
. 
Alleen VOLLEDIG ingevulde formulieren worden in behandeling genomen !! 

 

Voorletters (tussenvoegsel) achternaam 
 

Straat + huisnummer 
 

Postcode 
 

Plaats 
 

Telefoon 
 

Geboortedatum 
 

Email adres 
 

IBAN nummer 
 

 
Hierbij verleen ik HV Erix tot wederopzegging toestemming om contributie van mijn bank- of 
girorekening af te schrijven. 

 

Plaats 
 

Datum 
 

 
Handtekening: 

 
 

Deze contributies gelden bij automatische betaling, bij niet automatisch betalen komen er 12,- euro 
administratiekosten bij. 

Penningmeester: Frank Hakvoort 
Groenling 19 
7132 ED LICHTENVOORDE 
Tel: 0544 - 378226 Mob: 06 1466 0511 


