W.M.H.C. AVANTI
Aanmeldingsformulier lidmaatschap W.M.H.C. AVANTI
*Verplichte velden

Geslacht*:

M/V

Voornaam*:

………………………………….

Geboortedatum*: ………………………………

Achternaam*: ………………………………

Adres*:

………………………………

………………………………….

Woonplaats*: ………………………………

Telefoonnr. 1*: …………………………………

Telefoonnr. 2: ………………………………

E-mailadres 1*: ………………………………..

E-mailadres 2: ……………………………...

IBAN rekeningnr.*: …………………………….

Rekeninghouder*: ………………………….

Postcode*:

*Eerder gehockeyd: JA / NEE
Zo ja, welke vereniging: ………………………

Klasse (niveau): ……………………………

*In het bezit van een scheidsrechtserskaart: JA / NEE
Zo ja, kaartnummer: …………………………..

Z.O.Z.

W.M.H.C. AVANTI

Ondergetekende verklaart WMHC Avanti te machtigen de jaarlijks verschuldigde contributie
automatisch te incasseren van bovengenoemd rekeningnummer. Wij wijzen u erop dat, indien
u het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wenst te beëindigen, u volgens de statuten van
WMHC-Avanti de contributie voor het gehele jaar verschuldigd bent. Dit opzeggen kan alleen
schriftelijk bij het secretariaat.
Verklaring kandidaat lid (18 jaar of ouder):
Het kandidaat lid, ondergetekende, verplicht zich om vanaf de B-jeugd de clubscheidsrechterskaart te behalen en verklaart zich bereid om op aanwijzing van de club zowel junior
als senior hockeywedstrijden te fluiten en/of andere ondersteunende diensten te verrichten
zoals het verzorgen van kantinediensten, e.e.a. volgens de geldende regels van de club.
Verklaring ouder/verzorger van het kandidaat juniorlid (jonger dan 18 jaar)
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de aanmelding van zijn/haar kind/pupil als lid van
W.M.H.C. Avanti. Ondergetekende verklaart zich tevens bereid bij toerbeurt op aanwijzing van
de club kantinediensten te verrichten en het vervoer van het betreffende jeugdteam te helpen
verzorgen. Avanti is een club die bestaat dankzij haar vrijwilligers. Vrijwilligers die een team
trainen, coachen of lid zijn van één van de vele commissies. Op enig moment kunt u benaderd
worden om vrijwilliger te worden van Avanti. We hopen dan niet tevergeefs een beroep op u
te doen.

*Datum:

…………………………………

*Plaats: ……………………………………

*Handtekening: ……………………………………………………………………………………….

Let op: Het lidmaatschap kan pas ingaan, indien dit formulier volledig ingevuld en ondertekend
wordt ingeleverd bij de ledenadministratie van WMHC Avanti.
Het formulier kan worden ingeleverd:
- bij de trainer
- via de mail: ledenadministratie@wmhc-avanti.nl

