AANVRAAGFORMULIER BLAD 1 van 2
VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE KONINKLIJKE HAAGSE CRICKET EN VOETBALVERENIGING

DIT FORMULIER (BLAD 1 EN 2) PER POST TOEZENDEN AAN:
Kon HC & VV t.a.v. de ledenadministratie, van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag,
onder bijsluiting van 1 recente pasfoto; de achterkant van de foto s.v.p. voorzien van naam en geboortedatum.
Let op: Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
IN TE VULLEN GEGEVENS AUB IN BLOKLETTERS:

Aanvraag voor afdeling(en):
[ ] Cricket

[ ] Voetbal

[ ] Tennis

[ ] Squash

[ ] Niet-spelend

[ ] Buitenlid

[ ] Babylid

[ ] Donateur

Gegevens aan te melden lid:

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Gehuwd
Geboortedatum en –plaats
Nationaliteit
Correspondentieadres
Postcode / Plaats

:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________
: M/V
: ja / nee
:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________

Telefoon privé
:1._________________________2.________________________
Mobiel
:1._________________________2.________________________
E-mail
:1._________________________2.________________________
School / beroep / studie
:____________________________________________________
Legitimatiebewijsnummer
:____________________________________________________
(afd voetbal vanaf 16 verplicht): [ ] rijbewijs [ ] paspoort [ ] identiteitskaart
Factuuradres indien afwijkend van correspondentieadres:
____________________________________________________________________________
Naam en adres van ouder/voogd (alleen voor minderjarigen):
____________________________________________________________________________
Bent u thans gehuwd met /partner van een verenigingslid?: JA/NEE
Zo ja, met (van) wie? __________________________________________________________
Wonen op het correspondentieadres andere Kon. HC & VV leden?: JA/NEE
Zo ja, welke? ________________________________________________________________
Eerder van een afdeling van de Kon. HC&VV lid geweest?: JA/NEE
Zo ja; laatste jaar en team:___________________reden van opzegging:__________________
Hebt u familieleden, die lid zijn?: JA/NEE
Zo ja, welke? ________________________________________________________________
Bent u lid of lid geweest van een andere sportvereniging?: JA/NEE
Zo ja, van welke?_____________________________________________________________
Voor welke sportvereniging hebt u voor het laatst een competitiewedstrijd gespeeld en wanneer:
___________________________________________________________________________
Heeft u (indien nodig) een overschrijving aangevraagd?: JA/NEE

Z.O.Z.

Z.O.Z.

Z.O.Z.

AANVRAAGFORMULIER BLAD 2 van 2
VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE KONINKLIJKE HAAGSE CRICKET EN VOETBALVERENIGING

Verklaart de ondergetekende dat hij/zij:

1. het aanvraagformulier Blad 1 en Blad 2 naar waarheid heeft ingevuld,
2. tot het moment dat u bent aangenomen als lid van de vereniging, u niet zal spelen en niet zal
deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor oud-leden en donateurs,
3. verplicht is enkele buffetdiensten te doen op zaterdag en/of zondag,
4. kennis heeft genomen van de opzegdata van de verschillende afdelingen; cricket en tennis
vóór 1 november, voetbal en squash vóór 15 mei, schriftelijk bij de ledenadministratie,
5. bij het niet in acht nemen van deze data is de volledige contributie verschuldigd,
6. opzegging van het lidmaatschap van de gehele vereniging wordt schriftelijk door de
ledenadministratie bevestigd.

De ondergetekenden: 1_________________________ lid van afd._______ sedert: _______
De ondergetekenden: 2 _________________________lid van afd._______ sedert: _______
SENIORLEDEN van de Kon. HC&VV verklaren, dat zij deze aanvraag ondersteunen.
Handtekening 1_________________________ kent de aanvrager sedert:_______

Handtekening 2_________________________ kent de aanvrager sedert:_______

Datum:______________Handtekening aanvrager:_________________________
Handtekening ouder/voogd: _________________________

ONDERSTAANDE RUIMTE NIET BESCHRIJVEN:

Verg.BALL.CIE: _________________________LEDEN EN
FINANCIELE ADMINISTRATIE
Toegelaten: _____________Nieuw / oud lid: _________
Korting: ________Lid per: ____
KNVB-nr./SMART CARD nr: ________
Entreegeld: _____Paraaf:________
WB/DE/GB________ Jun/Sen/NSP/Buitenlid/donateur/babylid

