Aanmeldingsformulier:
Opgericht
Achternaam:

………………………………….

Voorletters:

………………………………….

Roepnaam:

………………………………….

Adres:

………………………………….

Postcode/Woonplaats:

………………………………….

Telefoon thuis:

………………………………….

Telefoon mobiel:

………………………………….

Geboortedatum:

………………………………….

Team:

………………………………….

E-mail adres:

………………………………….

15 oktober 1972

Wenst toelating als lid van HSV Cheetahs,
Door ondertekening verklaart hij / zij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

geen lid te zijn van een andere honk- en/of softbalclub,
alle rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap, welken zijn vastgelegd in de
verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement te aanvaarden,
geen openstaande contributieschuld te hebben bij een andere honk- en/of softbalclub,
zich akkoord met automatische incasso van de verschuldigde contributie,
zich verplicht tot jaarlijkse afname van 5 loten t.b.v. de Grote C lubactie,
zich akkoord met de contributie betaalplicht van 1 januari t/m 31 december
(afmelding dient schriftelijk te geschieden naar de ledenadministratie. Zo niet, blijft de
betalingsplicht bestaan)
akkoord te gaan met de toezending per e-mail van de digitale nieuwsbrief van HSV
Cheetahs.
elk vrouwelijk lid, ermee akkoord te gaan, dat zij in het jaar van het bereiken van haar
14e levensjaar, doorstroomt naar een vrouwen softbalteam binnen de vereniging.

Datum: …………………….

Handtekening: ………………..

Indien er medische indicaties zijn waarmee de coaches / trainers rekening mee dienen te houden, wilt
u die dan hier vermelden.
Verder verzoeken wij u om de coaches / trainers ook hiervan op de hoogte te stellen.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening Wettelijke Vertegenwoordiger: ………………………………….

Deze ruimte hieronder niet beschrijven:
Ontvangstdatum: …………….
Ingangsdatum: ……………….

Aangemeld bij KNBSB: Ja/Nee
Lidnummer: …………………….

KvK: n r. 40186436
Bank / IBAN nummer: NL59 INGB 0005 8599 89 t.n.v. HSV Cheetahs te Beek

Beste Leden, ouders en verzorgers van jeugdleden,
Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een
heleboel zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets. Het is namelijk hartstikke leuk om
met elkaar in een gezellige sfeer dingen voor elkaar te krijgen. Aangezien wij nog enthousiaste
mensen kunnen gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande vragen in te vullen en deze kaart
bij uw trainer of die van uw kinderen in te leveren. Het verplicht u tot niets. Wij gebruiken de informatie
alleen om te weten wie bereid en in staat is iets voor de vereniging te doen. Wij geven geen gegevens
van u aan andere door. Indien u één of meer vragen niet wilt beantwoorden, hoeft u dat
vanzelfsprekend niet te doen.
Naam en voornaam:

…………………………………………………………………..

Geboortedatum:

…………………………………………………………………..

Lid vanaf:

…………………………………………………………………..

Ouder van:

…………………………………………………………………..

Beoefent de sport vanaf:

…………………………………………………………………..

Beroep:

…………………………………………………………………..

Opleiding(en):

…………………………………………………………………..

Ervaring met vrijwilligerswerk:

…………………………………………………………………..

Bestuurlijke ervaring:

…………………………………………………………………..

Hobby’s:

…………………………………………………………………..

Ik vind de volgende dingen leuk om te doen:…………………………………………………………………..
Aankruisen wat van toepassing is:
o Ik wil / kan regelmatig wat doen en heb daar … uur per week / maand de tijd voor
o Ik wil / kan nu en dan wat doen
o Ik wil / kan een keer wat doen
o Ik wil / kan voor een korte tijd wat doen

Ik heb daarbij voorkeur voor:
o Doordeweekse dagen (ochtend / middag / avond)
o Het weekend
Ik heb
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

belangstelling voor:
Jureren / assisteren bij wedstrijden*
Organiseren van wedstrijden en toernooien*
Begeleiden van wedstrijden
Begeleiden van de recreatiegroep
Begeleiden / trainen van een wedstrijdgroep*
Organiseren van festiviteiten
Bekleden van een functie in het bestuur / commissie
Draaien van kantinediensten
Verrichten van onderhoudswerkzaamheden
Beheren van materialen
Verrichten van administratieve taken (notuleren / ledenadministratie / financiën)
Verzorgen van voorlichting / PR
Werven van adverteerders en sponsoren
Verzorgen van (geblesseerde) sporters
Verlenen van EHBO bij wedstrijden
Overig, te weten ………

* Ik ben geïnteresseerd om op kosten van de vereniging een cursus te volgen
Ingangsdatum: ……………….

Lidnummer: …………………….

KvK: n r. 40186436
Bank / IBAN nummer: NL59 INGB 0005 8599 89 t.n.v. HSV Cheetahs te Beek

