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www.mixed-up2000.nl en secretariaat: Vossenstaart 15, 4921 JP Made   

  

Opzegging lidmaatschap  
Ondergetekende meldt zich met dit formulier af als lid van Handbalvereniging Mixed-up 2000  

1. Gegevens lid  
 
1a. Achternaam:     ________________________________ 

1b. Tussenvoegsels:   ________________________________ 

1c. Voornaam:    ________________________________ 

1d. Voorletters:    ________________________________ 

1e.  Straatnaam en huisnummer : ________________________________ 

1f. Postcode en woonplaats:  ________________________________ 

1g.  Telefoonnummer thuis:  ________________________________ 

1h.  Mobiel nummer:   ________________________________ 

1i. E-mailadres:    ________________________________ 

1j. Geboortedatum:   ________________________________ 

1k. Geboorteplaats:   ________________________________ 

1l. Legitimatie:   
 O paspoort    O rijbewijs   O identiteitskaart  

   (Aankruisen wat van toepassing is)  

1m. Nummer legitimatie:   ________________________________ 

1n. Geslacht: 
    O man           O vrouw      O transgender  

(Aankruisen wat van toepassing is) 
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2. Opzegging lidmaatschap en verplichtingen contributie 

Het lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden echter de contributiebetaling 
loopt door tot 30 juni van elk kalenderjaar. Dit omdat wij ook per lid 
bondscontributie af moeten dragen aan de NHV en dat kan niet tussentijds 
opgezegd worden. Bij opzegging bent u verplicht het resterende gedeelte van het 
lopende verengingsjaar te voldoen.  

 

3. Opzegging machtiging en IBAN-nummer  

Ondergetekende trekt hierbij de eerder verleende machting aan Mixed-Up 2000 in.  

3a. Datum:   _____________________________________ 

3b. IBAN-nummer:   NL __________________________________ 

3c. Naam ondertekenaar: _____________________________________ 

3d. Handtekening: 

(bij kind jonger dan 18 jaar moet de ouder / verzorger verplicht tekenen)  

 
 
 
 
 

4. Inleveren formulier  

Na invulling, ondertekening en parafering levert u het formulier in bij de 
ledenadministratie:  
 
Iris Vrolijk 
Vogelstraat 4 
4845 PB Wagenberg 
ledenadministratie@mixed- up2000.nl  
  

 

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming zijn de gegevens van het af te melden lid 
gedurende het lidmaatschap opgenomen in het CRM-programma voor het verwerken van gegevens en 
mutaties.  
Verwijdering van de gegevens is geen vanzelfsprekendheid en geschiedt alleen op verzoek van het lid 
of diens ouder/verzorger. Verwijdering van de bij Handbalvereniging Mixed-Up 2000 geregistreerde 
gegevens is alleen mogelijk nadat de wettelijk verplichte termijn tot het bewaren van gegevens is 
verstreken. 

  


