
 

 

 

Voorletters en voornaam  
Achternaam  
Straat   
Postcode   
Woonplaats   
Telefoonnummer  
Mobiel nummer  
e-mailadres  
 

Afmelding 
Als vereniging willen we graag weten wat de reden is van het opzeggen van je lidmaatschap. Mocht je tips en 
trucs hebben voor ons als club, dan lezen we dat ook graag. 

Reden afmelding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opzegging lidmaatschap 
Opzegging van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, via dit afmeldformulier, bij de secretaris van HBV 
Hornets. De volgende data zijn hierbij van belang

Type lid 
Niet spelend 
Recreant  
Wedstrijdspelend  
 

De opzegging moet vóór deze datum in het bezit zijn van de secretaris. De contributie blijft verschuldigd zolang 
er niet schriftelijk is opgezegd.  Het afmeldformulier kan via 
post (HBV Hornets, p/a Reidlanswei 30, 9254 JH Hurdegaryp) toegestuurd worden. 

 

Datum  

___/___/______ 

(*) Indien je minderjarig bent, dient een ouder/voogd dit formulier te ondertekenen.

Geboortedatum  
Geboorteplaats   
IBAN rekeningnummer  
Tenaamstelling  
Type lidmaatschap Wedstrijdspelend
 Recreant 
 Niet spelend
  

Als vereniging willen we graag weten wat de reden is van het opzeggen van je lidmaatschap. Mocht je tips en 
trucs hebben voor ons als club, dan lezen we dat ook graag.  

Opzegging van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, via dit afmeldformulier, bij de secretaris van HBV 
Hornets. De volgende data zijn hierbij van belang 

Afmelding mogelijk per 
1 juni en 1 december 
1 juni en 1 december 
1 juni 

De opzegging moet vóór deze datum in het bezit zijn van de secretaris. De contributie blijft verschuldigd zolang 
er niet schriftelijk is opgezegd.  Het afmeldformulier kan via je trainer, de mail (info@hbvhornets.nl
post (HBV Hornets, p/a Reidlanswei 30, 9254 JH Hurdegaryp) toegestuurd worden.  

 Handtekening(*)

 _____________________

(*) Indien je minderjarig bent, dient een ouder/voogd dit formulier te ondertekenen. 

 
 
 
 
Wedstrijdspelend 
Recreant  
Niet spelend 
 

Als vereniging willen we graag weten wat de reden is van het opzeggen van je lidmaatschap. Mocht je tips en 

Opzegging van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, via dit afmeldformulier, bij de secretaris van HBV 

De opzegging moet vóór deze datum in het bezit zijn van de secretaris. De contributie blijft verschuldigd zolang 
info@hbvhornets.nl) of via de 

Handtekening(*) 

_____________________ 

 


