Persoonlijke gegevens

C.K.V. Spirit – Voorthuizen
Aanmelden lidmaatschap
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer

man/vrouw

Telefoonnummer ouders/verzorgers:

Telefoonnummer nieuw lid:

E-mailadres
Bijzonderheden gezondheid
(denk aan: medicijnen/allergieën /ziekte/epilepsie/ADHD enz.)

AANMELDEN

* Met deze opgave ook 1 pasfoto meesturen of in jpeg-formaat sturen naar
ledenadministratie@ckvspirit.nl.
geeft zich op als: (peildatum = 1 januari competitieseizoen)
0 Pupil t/m 11 jaar*
0 Senior vanaf 19 jaar*
0 Recreant (alle leeftijden)
0 Aspirant t/m 15 jaar*
0 Midweek*
0 Welkom terug team
0 Junior t/m 18 jaar*
0 G-korfbal*
0 Overig lid
MACHTIGING
Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging C.K.V. Spirit
om van zijn/haar hieronder genoemde rekening de contributie af te
Contributies 2018 per half jaar
schrijven.
Pupillen
€ 53,35
IBAN rek.nummer:
Aspiranten
€ 63,92
Datum:
Junioren
€ 82,83
Naam en voorletters:
Senioren
€ 115,95
Adres:
Midweek
€ 96,39
Postcode en woonplaats:
G-korfbal
€ 44,24
Handtekening (indien minderjarig, dan handtekening ouder/voogd):
Recreant/welkom terug
€ 49,69
Contributie per jaar
Overig lid
€ 21,23
Als er geen machtiging voor de inning van de contributie is afgegeven, zal € 1,60 extra per acceptgirokaart in
rekening gebracht worden (in verband met de extra kosten).
VRIJWILLIGERS:
Spirit kan alleen bestaan met vrijwilligers. Binnen onze vereniging levert ieder lid (of zijn/haar ouders of verzorgers)
een vrijwillige bijdrage aan onze vereniging. Waar ligt jouw/uw interesse?
Ja
Nee
Misschien
Trainingen geven
Coachen/begeleiden van jeugdteam op zaterdag
Fluiten jeugdwedstrijden (scheidsrechter/wedstrijdleider)
Bardiensten op donderdagavond
Bardienst op zaterdag
Groen- en klusgroep
Schoonmaakwerkzaamheden, clubhuis, kantine, kleedkamers
Zaalcommissariaat in de sporthal (gastheer/gastvrouw)
Organisatorische taken
Wedstrijdsecretaresse voor zaal of veldcompetitie
Lid van de Technische Commissie (TC)
Lid van de Jeugdcommissie (feestjes ed)
Ik ben in bezit van EHBO, BHV- diploma
Ik ben in bezit van Sociale Hygiëne diploma
Ik wil graag op de hoogte blijven via de wekelijkse nieuwsbrief per
e-mail
201801

Dit formulier s.v.p. inleveren bij de ledenadministratie: Henny Snijder, Jan Steenstraat 56, 3781 EN
Voorthuizen of versturen aan ledenadministratie@ckvspirit.nl

