
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse

Beste leden, 
  
De contributiebetalingen en eventuele afkoopbedragen gaan via automatische afschrijvingen.  
Daarmee wordt HVOS van veel administratief werk verlicht.  
Mocht je het niet eens zijn met een bepaalde afschrijving, dan kan je die afschrijving altijd via je bank laten terugdraaien. Zo 
blijf je wel de baas over je bankrekening.  
  
Contributie ben je verschuldigd over het gehele seizoen, ook als je tussentijds stopt.  
Reden voor deze regel is dat HVOS aan het begin van het jaar moet vaststellen met hoeveel teams er gespeeld en getraind 
wordt. Dit is gebaseerd op het aantal leden dat we hebben.  
Voor die leden gaan we voor het gehele seizoen allerlei financiële verplichtingen aan:   
contributie voor het NHV, zaalhuur, deelname aan competities.  
Daar draagt ieder lid van HVOS bij door ook de contributie over het volle seizoen te betalen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Machtiging incasso  
  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan: 
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse  
Atletiekpad 9  
3202 LM Spijkenisse  
IBAN Rekening automatische incasso: NL72 RABO 0360555713  
De incasso van de contributie zal worden bijgeschreven op onze IBAN bankrekening: NL72RABO0360555713 ten gunste van 
H.V.O.S. Op uw afschrijving is te zien ons  Incassant ID: NL87zzz403857230000 en het machtigingskenmerk 
( bondslidnummer).

Om bedragen van zijn/haar rekening (hierna in te vullen) af te schrijven voor de contributie voor de volgende personen. 

1 x per jaar per half jaar 10 x per jaar

Voorletter(s) Achternaam

Voorletter(s) Achternaam

Voorletter(s) Achternaam

Voorletter(s) Achternaam

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar 
eigen ING- of Bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. Een eventuele intrekking van de machtiging 
moet schriftelijk en uiterlijk 30 dagen voor de eerstvolgende incassoverwerking aan de penningmeester medegedeeld worden.  
  
De afschrijving zal plaats vinden in de 1e week van oktober( bij jaarincasso), de 1e week van oktober en april (bij 
halfjaarincasso)  en bij incasso 10x per jaar in de 1e week van september t/m juni. 

IBAN rekeningnummer

Naam

Handtekening Datum

Deze machtiging volledig ingevuld en voorzien van een handtekening” in te leveren bij de ledenadministratie Maria Sebel of op 
te sturen naar de penningmeester:   
H.V.O.S.  t.a.v. J Zuijderduijn   Postbus 141   3200 AC  Spijkenisse  

Secretariaat: Postbus 141   3200 AC   Spijkenisse  
Kantine: Atletiekpad 9   0181-283080      
Rabobank: NL72 RABO 0360555713  
Postbank: NL77 INGB 0002838600

www.hvoshandbal.nl

http://www.hvoshandbal.nl
http://www.hvoshandbal.nl
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