Haagse Honk- en Softbalvereniging

AANMELDINGSFORMULIER

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam:

Man

Vrouw

Voornamen:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoon privé:

Mobiel:

E-mail adres:

GEGEVENS OUDERS/VOOGD

(alleen in te vullen bij inschrijving van jeugdleden)

Naam vader:
Naam moeder:
Naam voogd:
Telefoon privé:

Mobiel:

E-mail adres:

ONDERGETEKENDE GEEFT ZICH HIERBIJ OP VOOR:

(aanvinken wat gewenst is)

JEUGD
Vanaf 5 tot en met 8 jaar
Vanaf 9 tot en met 12 jaar
Vanaf 13 tot en met 17 jaar

SENIOREN
Vanaf 18 jaar
Semi-lidmaatschap
Slowpitch
Dubbellid

Trainingslid
Niet spelend lid
Het actuele contributie overzicht is te vinden op www.power66.nl
-	As leeftijd van het lid geldt de leeftijd die dat lid op 31 december van het lopende jaar heeft of bereikt (bijvoorbeeld: indien een lid in
oktober van het jaar 13 wordt valt hij/zij in de contributiecategorie: vanaf 13 tot en met 17 jaar). Dit is conform het algemeen reglement
van de KNBSB art 23 lid 2d.
-	De betaling van het 1e termijn geschiedt bij inschrijving of vóór 31 maart, de betaling van het 2e termijn dient uiterlijk op 1 juni te zijn
bijgeschreven op: IBAN NL88 INGB 0005 5918 44 t.n.v. ’s-Gravenhaagse Softballvereniging Power’66 te Den Haag.
- Aanmelding Ooievaarspas: Bij het formulier een kopie van de pas inleveren.
- 	Hij/Zij is op de hoogte van de voorwaarden, waaronder het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen en verklaart zich hiermee
akkoord.
Graag dit inschrijfformulier invullen en mailen aan: bestuur@power66.nl

z.o.z

VRIJWILLIGERSTAKEN
Power’66 is een vereniging die zonder vrijwilligers de organisatie niet rond kan krijgen. De actieve betrokkenheid van ouders en leden is
noodzakelijk om de vereniging draaiende te houden. Als verplichte taak voor de junioren vanaf 16 jaar geldt scheidsrechteren en voor
de senioren/ouders (van jeugd jonger dan 16 jaar) geldt als verplichte taak scheidsrechteren of schoonmaken van de kantine. Geef
hieronder aan welke je kiest.
Scheidsrechteren
Schoonmaken kantine
Daarnaast vragen wij je om nog een bijdrage te leveren aan minstens één van onderstaande activiteiten.
Hulp toernooien
Assistentie jeugdtrainingen
Geven van jeugdclinics
Sponsoring
Lid commissie
Organisatorische activiteiten
Anders, namelijk

Datum van inschrijving:

Plaats:

Handtekening (aanvrager, ouder of voogd):

ALGEMENE INFORMATIE POWER’66
Sportveld: Stokroosveld, Zonnebloemstraat, Den Haag, telefoon kantine: 070 – 363 66 71
IBAN NL88 INGB 0005 5918 44, E-mail: bestuur@power66.nl, www.power66.nl

