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AANMELDINGSFORMULIER 

VRIJWILLIGER 

 

Naam   Voorna(a)m(en)   M/V 

Adres     
 
Postcode   Geboortedatum   

Woonplaats   Telefoon   

    Mob. Telefoon   

E-mail   

 

Vorige vereniging (indien van toepassing)    
 

* Uw contributiefactuur, nieuwsbrieven en overige correspondentie worden naar het door u opgegeven e-mailadres 

gestuurd. Uw mobiele telefoonnummer zal worden doorgegeven aan het bestuur of commissie voor correspondentie. 

Graag blijven wij op de hoogte van wijzigingen en willen u verzoeken mutaties dan ook tijdig door te geven aan 

secretaris@hsvathletics.nl. 

 

Op welke manier bent u in contact gekomen  O Via familie/vrienden/kennissen O Via werk  

met HSV Hellevoet Athletics? O Via stadsgids Hellevoetsluis O Via website 

 O  Anders  
 

Ik meld mij aan als (s.v.p. aankruizen wat van toepassing is):  

O Donateur (zonder stemrecht)   

O Kaderlid  € 1,00* 

* (niet-spelend) kaderleden zijn vrijgesteld, wel statutaire contributie plichtig 

 

Privacy 

 

De vereniging verklaart zorgvuldig met jou gegevens om te gaan en zal deze zonder te informeren niet doorspelen aan 

derde. Contactgegevens zullen gedeeld worden met de hoofdcoach van het team voor trainings- en wedstrijdenplanning. 

De privacy policy is opvraagbaar via de secretaris van HSV Hellevoet Athletics en is tevens te vinden op onze website 

www.athletics.nl 
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  HONK- EN SOFTBALVERENIGING HELLEVOET ATHLETICS 

 

LIDMAATSCHAP 

De rechten en plichten zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, opvraagbaar bij de secretaris. Met 

het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaar je lid te willen worden van HSV Hellevoet Athletics en akkoord 

te gaan met de inhoud van deze reglementen.   

  

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch gecontinueerd.  

  

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris, dit kan per email (secretaris@hsvathletics.nl). Pas na bevestiging 

van de secretaris is de uitschrijving een feit. Echter deze zal altijd worden geëffectueerd per einde verenigingsjaar. Het 

opzeggen gedurende een verenigingsjaar leidt niet tot een contributie restitutie.   

  

De vereniging wordt gerund en beheerd door vrijwilligers en daarom verwelkomen we je inzet! 

 

Welkom bij deze fantastische club en we wensen je een sportieve toekomst binnen onze vereniging! 

 

Middels onderstaande handtekening verklaar ik mij akkoord met inschrijving als lid (tot schriftelijke wederopzegging).  

 

  

Datum: ___________________________   Plaats  ___________________________  

  

Handtekening nieuw lid (voor jeugdleden handtekening ouder/verzorger)  ___________________________________ 
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