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AANMELDINGSFORMULIER 
APPLICATION FORM 

SCHRIJF IN BLOKLETTERS / USE CAPITALS PLEASE 
 

Over het lidmaatschap van de Hilversumsche Cricket Club 
Met uw aanmelding verplicht u zich om te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap van de 

vereniging. Hieronder vallen onder andere het tijdig en volledig voldoen van de contributie. Contributie is 

volledig verschuldigd vanaf 1 januari van elk lidmaatschapsjaar, tenzij vóór 31 december van het 

voorafgaande jaar uw schriftelijke opzegging door de secretaris van de vereniging is ontvangen. 

Daarnaast verwacht de club dat u zich op enigerlei wijze actief inzet voor de organisatie van de club en 

dat u zich gedraagt als een waardig vertegenwoordiger van de Hilversumsche zowel op het veld als 

daarbuiten. 

 

About the membership of Hilversumsche Cricket Club 
By applying for membership of Hilversumsche Cricket Club you are obliged to comply with the 

requirements for membership of the club, both legally and morally. Among other things this will include the 

timely and complete payment of club contribution. Club contribution is due after January 1st, unless  a 

written cancellation has been received before December 31st of the year before. Hilversum expects that 

you will be - in any form- actively involved in the organization of the club and that you will be representing 

Hilversum in a respectable manner, both on and outside the pitch. 

 
 

 

Achternaam:    

Last name   

  

Initialen:    

Initials:   

  

Voornaam:   

First name:   

  

Straat / huisnummer:    

Street / number:   

  

Postcode / plaats:   

Zipcode / city:   

  

Telefoon vast:   

Home number:   

  

Telefoon mobiel:   

Mobile number:   
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▪ New Senior member (first season)  € 250,00 

▪ Senior Training    € 150,00 

▪ Donateur / Patron   €   95,00 

 

▪ Junior    € 150,00 

▪ Junior Training   €   75,00 

▪ Senior    € 275,00 

E-mail adres:    

E-mail address   

  

Geboortedatum:   

Date of birth   

  

Nationaliteit:    

Nationality   

  

Beroep / studie / school :   

Profession / studies / school:   

  

Welke Hilversumsche Cricket Club leden kent u?    

Which Hilversumsche Cricket Club members do you know?   

   

Heeft u eerder cricket gespeeld? Zo ja, hoe lang?    

Have you played cricket before? How long?   

  

Bij welke club voor het laatst? welk jaar?    

Most recent club? which year?   

  

Lid van andere (sport)verenigingen?    

Member of other (sport)clubs?   

  

Soort lidmaatschap / Membership type: 

  Junior  

  Junior Training (non playing) 

  Senior 

  Senior Training (non playing) 

  Donateur/ Patron 

Lidmaatschapsgelden seizoen 2020 / Membership fees Season 2020: 

 

 

 

1. De aanvrager onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten en het huisreglement van de 

Hilversumsche Cricket Club./ The applicant submits to all conditions, statutes and house rules of the 

Hilversumsche Cricket Club. 

2. De Hilversumsche Cricket Club is een vereniging. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 

december. Het lidmaatschap volgt het verenigingsjaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. /  The 

Hilversumsche Cricket Club is an association. The association year runs from January 1 to December 

31. Membership follows the association year and is tacitly renewed every year. 
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3. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil 

bedanken of tussentijds lid wordt van de vereniging./ Members must pay contribution for the entire 

year, this also applies if they want to stop playing during the year or become an interim member of 

the Club. 

4. Om te kunnen spelen en trainen is tijdig voldoen van de contributie een must. Het moge duidelijk zijn 

dat het Bestuur bij uitblijven van contributiebetaling zal moeten besluiten tot opschorting van de 

speelgerechtigdheid en dat ook niet meer mag worden getraind, totdat alsnog aan de verplichting is 

voldaan. / To be allowed to play and train it is necessary that you pay your membership dues on time. 

In case your membership dues are not paid on time the Committee will have to decide to a 

suspension of your right to play and train, until payment is received.  

5. Tijdig opzeggen is de eigen verantwoordelijkheid van een lid. Dit kan alleen door het afmeldformulier 

compleet in te vullen. Opzeggingen dienen voor 31 december van het lopende seizoen binnen te zijn 

bij de secretaris. Bij opzeggen na 31 december is de vereniging gerechtigd de contributie voor het 

nieuwe seizoen in rekening te brengen./ Timely requesting the termination of membership is the full 

responsibility of the member. This has to be done by completing the membership termination form 

completely: The cancellation must be received by 31 December of the year preceding the season for 

which membership is being cancelled. In case of cancellation after 31 December the Club is entitled to 

charge the membership dues for the new season. 

6. Teneinde als lid tot de vereniging te worden toegelaten dient onderstaande machtiging te worden 

verleend. / In order to be admitted as a member to the Club the following authorization must be 

granted. 

Datum /  Handtekening _________________ / ____________________ 

Date / Signature             _________________ / ____________________ 

 
 
Dit formulier mailen aan de Hilversumsche Cricket Club ledenadministratie: 
Please send this form to Hilversumsche Cricket Club administration: 
info@hilversumschecricketclub.com 
 
  

mailto:info@hilversumschecricketclub.com
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MACHTIGINGSFORMULIER 

PAYMENT AUTHORISATION FORM 
SCHRIJF IN BLOKLETTERS / USE CAPITALS PLEASE 

 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de penningmeester van de Hilversumsche Cricket 
Club om van zijn/haar onder genoemd rekeningnummer af te schrijven de verschuldigde bedragen 
voor contributie en/of donatie, zoals deze jaarlijks worden vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering. 
 
De automatische afschrijving zal in de regel half februari plaatsvinden. Intrekking van deze 
machtiging is altijd omgaand mogelijk middels een schriftelijke melding aan onderstaand adres. 
 
Uiteraard vervalt deze machtiging tevens in geval van schriftelijke opzegging van het 
lidmaatschap/donateurschap. 
 
The undersigned hereby grants the treasurer of the Hilversumsche Cricket Club to withdraw from 
his/her bank account (stated below), the amount owed for membership/patronship, as annually 
determined by the general members meeting. The automatic withdrawal usually takes place around 
mid-February.  Authorisation may be withdrawn at any time by written notification to the 
address mentioned below. This authorisation expires in the case of written termination of 
the membership/patronship. 
 
 

IBAN - nummer:    

IBAN - number:   

  

Naam rekeninghouder:   

Name account holder:   

  

Adres:    

Address:   

  

Postcode / plaats:   

Zipcode / city:   

  

Datum / handtekening:    

Date / signature:   

 
 
 
Dit formulier mailen aan de Hilversumsche Cricket Club ledenadministratie: 
Please send this form to Hilversumsche Cricket Club administration: 
info@hilversumschecricketclub.com 

 

mailto:info@hilversumschecricketclub.com

