Haarlemsche Korfbalclub

HAARLEM
Opgericht 7 mei 1914
Goedgekeurd bij Kon. Besluit

AANMELDINGSFORMULIER – SENIOREN
Hierbij meld ik mij aan als lid van H.K.C. Haarlem
Soort lidmaatschap:
□ Spelend lid
□ Recreant

□
□

Gegevens lid:
Achternaam

:

Voornamen

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode + Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Trainingslid
Kombifit

Ben jij al eens eerder lid geweest van een korfbalvereniging?

□

Niet Spelend lid

Ja / Nee

Zo ja, welke vereniging(en)?
Welke periode (i.v.m. een eventueel jubileum)?

Diploma’s:
Sociale Hygiëne

□

BHV

□

EHBO

□

Scheidsrechters diploma

□

Korfbal trainer niveau ……

□

Anders, namelijk;

□
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Bij het uitvoeren van vrijwilligerstaken gaat mijn voorkeur uit naar:
Geef minimaal 2 voorkeuren aan. Voor meer informatie zie het jaarlijks informatieboekje.
Bardiensten
Zaalwacht
Seniorenwedstrijden fluiten
Juniorenwedstrijden fluiten
Jeugdwedstrijden fluiten
Coachen Senioren
Coachen Jeugd
Trainen Senioren
Trainen Jeugd
Deelname aan een commissie
zoals:
• Bestuur
• Technische commissie
• Clubhuiscommissie
• Materialen commissie
• Redactie
• PR-/ Sponsorcommissie
• Activiteitencommissie
Deelname aan een project (zoals
familietoernooi/ schoolkorfbal/
Pinksterkamp etc.)
Onderhoud/klussen
Anders, namelijk;

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

Hoe ben je met de vereniging in aanraking gekomen?:
----------------------------------------------------------------------------------Op de website en/of in de clubkrant/nieuwsbrief kunnen foto’s geplaatst worden waar onze
leden herkenbaar op te zien zijn. Ik geef hiervoor mijn toestemming.
Ja / Nee

Datum: --------------- Handtekening lid: ---------------------------------------------

Met het aanvaarden (door te betalen) van dit lidmaatschap ga ik akkoord met de hoogte van het
contributiebedrag en de wijze van betaling geldende binnen de vereniging.
Door het lidmaatschap aan te vragen/te aanvaarden ga ik akkoord met de statuten, het privacy beleid en het
huishoudelijk regelement van de vereniging en zal ik ze naleven.
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