Aanmeldingsformulier Jeugdlid
Persoonsgegevens
Roepnaam:__________________________________________________________________

Voorletters: _________________________________________________________________
Achternaam: ________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
Postcode: __________________________Woonplaats: ______________________________

Geboortedatum: _____________________________________________________________
Geboorteplaats: _____________________________________________________________
Nationaliteit: _______________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________
Mobiel nummer: ____________________________________________________________
E-mail adres: _______________________________________________________________

Contributie seizoen 2018-2019
De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt voor jeugdleden: € 92.50
Bovenstaand bedrag is op basis van het seizoen 2018-2019 en zijn vastgesteld bij de laatste
ledenvergadering.

z.o.z.

Betalinggegevens
IBAN nummer: ______________________________________________________________
Naam rekeninghouder: _______________________________________________________
Ondergetekende* verklaart hierbij tot schriftelijke opzegging toestemming te verlenen
aan HRC’14 om de contributie af te schrijven. De contributie wordt jaarlijks in twee
termijnen afgeschreven: medio augustus en medio januari
☐*Voor jeugdleden t/m 16 jaar dient een ouder / of verzorger te ondertekenen
☐Leden vanaf 16 jaar dienen een kopie van hun paspoort/ID bij te sluiten
☐Leden, welke geboren zijn na 2005, zijn verplicht om voor de spelerspas een recente
pasfoto bij te sluiten
Handtekening:

Datum en plaats:

Overige gegevens
Wie bellen in geval van nood?: __________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________
Heeft u (lid) medische beperkingen of medicijnen? __________________________________

Lid / ouder in het bezit van BHV? Ja/nee
Bent u / ouder van jeugdlid bereid om vrijwillige taken binnen de vereniging te verrichten?
Ja/(Vrijwillige taken kunnen zijn bestuurskamerdienst, kantinedienst, meehelpen verkoop oliebollen/aardbeien
champignon actie, meehelpen klussendagen etc. Ouders of spelers die trainer/leider of lid van een commissie of het
hoofdbestuur zijn hebben een uitzondering)

Zo ja, heeft u een voorkeur?: ___________________________________________________
Let op! Mits u niet bereid bent minimaal 2 dagdelen vrijwillige taken binnen de vereniging te
verrichten zullen wij een extra bedrag van € 10,- aan contributie in rekening brengen.
Opzeggen van het lidmaatschap dienst schriftelijk te worden gedaan.
Dit formulier inleveren bij een van onderstaande adressen:
☐ Basselien van Deelen, Oranjehof 3, 5328 AZ ROSSUM
☐ De bestuurskamer op een van beide complexen

Privacyverklaring
☐
Ik ga akkoord met de privacyverklaring zoals door HRC'14 op de website vermeld
https://hrc14.nl/privacyverklaring/

