
    
 

HANDBALVERENIGING KLEINE SLUIS 
 
 G E E L T J ES L I D   
 A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voornaam: …………………………………… Achternaam: ………….………………………………... 

 

Geboortedatum: …………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………….………….…… Postcode: …………….……….……… 

 

Woonplaats: ……………………………………….……….….. Telefoon: …………………………….. 

 

E-mail adres: ………………………………………………….. 06-nr.: .................................................. 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, wel / geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s/filmpjes 

op de website, facebook of persberichten van Kleine Sluis waarop hij/zij voorkomt. 

 
1. Bent u eerder lid geweest van Sportvereniging Kleine Sluis en zo ja, van welke afdeling? 

 

………………………………………………..…….. 

 

2. Bent u eerder lid geweest van een handbalvereniging en zo ja, van welke vereniging? 

 

……………………………………………………… 

 

3. Wanneer is het lidmaatschap van deze vereniging beëindigd? ………………………………….. 

 

4. Heeft u aan uw financiële verplichtingen jegens deze vereniging voldaan? ……………………. 

 

5. In de 1e teams kunnen geen geeltjesleden meespelen. Deze teams worden, indien nodig, aangevuld met  

    spelers uit de 2e of 3e teams. Tevens fungeert het geeltjeslid niet als 3e of 4e wissel, maar speelt alleen  

    mee in geval van nood.  

 

6. De kosten van het geeltjeslidmaatschap bedragen € 44,-- per jaar, ongeacht wanneer het lidmaatschap  

    aanvangt.  

 

7. U bent volledig lid van de vereniging, maar speelt slechts op afroep een wedstrijd mee en traint niet.  

 

8. Het maximum aantal mee te spelen wedstrijden per jaar is 10. 

 

9. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt er géén contributie gerestitueerd. 

 

10. Dit aanmeldingsformulier graag met één recente, digitale, pasfoto inleveren bij: A.E. Hogervorst,  

      Klaverblad 23, 1761 HA te Anna Paulowna of mailen naar: sandrahogervorst@quicknet.nl. 

 

Ondergetekende verklaart hiermede bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en meldt 

zich aan als lid van handbalvereniging Kleine Sluis. 

Tevens ontvangt u hierbij een formulier voor de automatische incasso, een informatieformulier en het 

Huishoudelijk Reglement. De laatste 2 formulieren zijn voor u zelf, lees ze goed door, er staat veel 

nuttige informatie in. 

 

 

Datum: …………………………. 

 

 

 ...…..…………………….    …….……….…………………... 

       (handtekening lid)     (handtekening ouders/verzorgers) 


