
INSCHRIJFFORMULIER S.H.V.R. 
 

 
Hierbij schrijf ik mij in als lid van  
Studenten Hockey Vereniging Rinoceros 
en ga ik akkoord met alle rechten en plichten daaruit voortvloeiend.  
 
 

 
 
Soort Lidmaatschap* 
Heel seizoen lid (september t/m augustus) 
Winter seizoen lid (september t/m februari)       
Zomer seizoen lid (maart t/m augustus)         
 
           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                      ┌─┬─┬─┬─┐  
Roepnaam:                                    Voorletter (s):  
           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                      └─┴─┴─┴─┘  
 

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  
Achternaam:  

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
            ┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐  

Geslacht :     man / vrouw               Geboorte datum:          -         -  
            └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘  

 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  

Email:  
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Tel.nr.:                            Studie:  
      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Onderwijsinstelling:  
       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    
     

Aldus naar waarheid ingevuld:  
 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐  
Plaats:                               Datum:          -         - 2  0  

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘  
 
 
 
Lid worden van een commissie* 
Activiteitencommissie (organiseren van feesten, activiteiten en borrels) 
Kookcommissie (2 keer per maand koken voor de vereniging)         
Promotiecommissie (flyeren, stickers plakken, socialmedia beheren en helpen met de Uitweek)          
 
 
 
 
Handtekening:     
   ───────────────────────────── 
 
* Vakje van toepassing aankruisen.  



MACHTIGINGSFORMULIER S.H.V.R. 
 
Ondergetekende verleent hierbij een jaarlijkse machtiging aan 
STUDENTEN HOCKEY VERENIGING RINOCEROS om van 
zijn/haar ondergenoemd rekeningnummer de jaarlijkse contributie, zijnde 
€90.- of €47.50, af te schrijven. Het eerste jaar wordt tevens €15,- 
inschrijfkosten in rekening gebracht. De afschrijving vindt jaarlijks plaats 
omstreeks 30 november en/of 31 mei, dit hangt af van het soort 
lidmaatschap en inschrijvingsmoment. Het verenigingsjaar loopt van 1 
september tot en met 31 augustus, met een zomerstop van de trainingen 
in de maanden juli en augustus. Personen die hun lidmaatschap van 
S.H.V.R. wensen op te zeggen, dienen dit twee maanden voor het einde 
van het verenigingsjaar schriftelijk aan de secretaris van de vereniging 
mee te delen. Door opzegging van het lidmaatschap vervalt deze 
machtiging. Indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden blijft het 
lidmaatschap zoals oorspronkelijk ingeschreven van stand. Er zal dan 

een nieuw (half)jaar aan het lidmaatschap toegevoegd worden. 

 
 
 
           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          ┌─┬─┬─┬─┐  
Achternaam:          Voorletter (s):  

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          └─┴─┴─┴─┘
             
  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  

Adres:   
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
 
  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  

Postcode:                Woonplaats:  
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  

Tel.nr.:   0  6 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
 
 

     ┌─┬─┬─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
Bankrekeningnummer (IBAN):  N  L 
(geen spaarrekening)                             
               └─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld:  
 
 

┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐  
Datum:          -          - 2  0     Handtekening:                       
 └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘               ───────────────────────────── 

    
Dit  inschri j f formulier zenden aan: 

secretaris.rinoceros@gmail.com 
of meenemen naar de training 

 


