Aanmeldingsformulier lidmaatschap H.V. Delta Sport
Graag dit ingevulde formulier inleveren bij de trainer of opsturen naar het secretariaat.
Tevens dienen een digitale pasfoto (in JPG-formaat) en het ingevulde machtigingsformulier per e-mail naar het
secretariaat te worden gestuurd (secretaris@hvdeltasport.nl)

Ondergetekende:
Achternaam: _____________________________________________________________
Roepnaam: ______________________________________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________
Postcode: _______________________________________________________________
Woonplaats: _____________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________
E-mailadres: _____________________________________________________________
Indien aanmelding jeugdlid: e-mailadres ouder/verzorger invullen s.v.p. (belangrĳk i.v.m. elektronische post)

Meld zich aan als lid van handbalvereniging Delta Sport en gaat akkoord met de vermelde voorwaarden:

- Verklaart bekend te zijn met de Statuten en Huishoudelijke Reglementen van de vereniging.
- Verklaart bekent te zijn dat er foto’s van hem/haar geplaatst zouden kunnen worden op de website en
social media van HV Delta Sport.

- Verklaart dat er geen medische bezwaren zijn met betrekking tot het uitoefenen van de handbalsport.
- Verklaart niet te zijn geroyeerd door een andere vereniging.
- Verklaart de afgelopen twee jaar geen lid te zijn geweest van een andere handbalvereniging (indien dit wel
het geval is, moet overschrijving worden aangevraagd).

HV Delta Sport,

Telefoon: 0111-401370,

Maria De Potterestraat 4,

E-mail: secretaris@hvdeltasport.nl,

4317 BC Noordgouwe

Website www.hvdeltasport.nl

Bank (IBAN): NL54 RABO 01874693 34

Bij de aanmelding als lid of als ouder/verzorger van een jeugdlid wil ik graag meehelpen bij (minimaal 1 optie
aankruisen)

O

Sponsorcommissie

O

Activiteiten commissie

O

PR-commissie

O

Kascommissie

O

Bestuurslid

O

Helpende hand bij de rommelmarkt

O

Anders:_____________________________________________________________

Graag dit ingevulde formulier inleveren bij de trainer of opsturen naar het secretariaat. Tevens dienen een
digitale pasfoto (in JPG-formaat) en het ingevulde machtigingsformulier per e-mail naar het secretariaat te
worden gestuurd (secretaris@hvdeltasport.nl)

Datum: ………………………………….

Handtekening: …………………………

(Bĳ minderjarigen dient dit formulier te worden ondertekent door een ouder/voogd)
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