
RHV Snelwiek    Postadres:              Bezoekadres veld/kantine             
K.v.K: 4034 2806    p/a N. de Wit               Sportcomplex de Vaan  
BIC: INGBM,2A    Oldegaarde 230 D              Oldegaarde 21 
IBAN: NL40INGB0000646484  3085 AR Rotterdam              3084 AA  Rotterdam 
Internet: feyenoord-handbal.nl              e-mail: feyenoord@handbal.nl  

      
 
Beste handballer/handbalster/sportliefhebber, 
Met dit formulier wijzig je je lidmaatschap. Afmelden als lid dient altijd SCHRIFTELIJK te gebeuren. Mondelinge 
opzeggingen aan begeleiders of trainers worden niet geaccepteerd. 
 
Ik wil mij afmelden: 
Per datum:    

Zijn er nog belangrijke zaken, waarvan je vindt dat Feyenoord Handbal dit moet weten, vermeldt deze 
dan:   

 
Voornaam:  
      

Achternaam: 
      

Geboortedatum: 
      

Geslacht: 
  Man              Vrouw 

Telefoon (thuis): 
      

Telefoon (mobiel): 
      

E-mailadres: 
      

E-mailadres ouder/verzorger (indien minderjarig): 
      

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Een lidmaatschap kan tussentijds niet beëindigd worden. Mocht men 
toch zijn of haar lidmaatschap tussentijds willen beëindigen, blijft de betalingsverplichting voor het resterende jaar. Opzegging van het 
lidmaatschap moet uiterlijk op 31 mei van het lopende seizoen gedaan zijn. De betalingsverplichting blijft tot 1 augustus. Indien later 
dan 31 mei wordt opgezegd, is het lid opnieuw de verplichting aangegaan tot het betalen van de contributie voor een heel jaar. Deze 
afmelding dien je in te leveren of per e-mail te versturen aan het secretariaat van Feyenoord Handbal. (zie onderaan dit formulier). 

Vertrek je naar een andere vereniging?      
         ja    nee 
Zorg dan dat je de contributie-afdracht en boetes in orde maakt. Wij kijken of je aan je verplichtingen voldaan hebt. Let op dat eventuele 
kleding en tas die in bruikleen zijn gegeven ingeleverd zijn.  
 
Wil je nog ondersteunend oud-lid blijven?     
         ja    nee 
Wanneer je gestopt bent met handballen in de competitie of je gaat spelen bij een andere vereniging en je wilt toch verbonden blijven 
met Feyenoord Handbal om activiteiten bij te wonen, dan kan dat als ondersteunend/oud-lid en een betaling van € 5,00 per maand. 

       Ik geef toestemming voor automatische machtiging van € 5,00 per maand; 

       Ik bevestig alle in bruikleen verstrekte materialen te hebben ingeleverd en zal voldoen aan 
mijn laatste contributie verplichtingen. 

Dank voor je inzet en medewerking de afgelopen jaren. Veel plezier en hopelijk tot ziens! 
 
Handtekening lid:       Handtekening ouder/voogd: 

           (indien minderjarig) 
 

 …………………………………….     ………………………………………………………                  


