MIXED CRICKET CLUB „HENGELO”
AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP
ADRES- EN PERSOONSGEGEVENS:
Achternaam
:
Voorletters
:
Roepnaam
:
Adres
:
Postcode
:
Telefoonnr.
:
Mobiel nummer
:

Geslacht : man / vrouw
Geboortedatum :
Woonplaats :
E-mail adres :

CRICKETGEGEVENS:
Naam vorige vereniging
:
Voor het laatst gespeeld in seizoen :
Verrichte activiteiten bij de vorige vereniging:

Elftal

:

VERKLARING KANDIDAAT SENIORLID:
Met deze aanmelding verklaar ik mij bereid om:
1. Bij te dragen aan het goed functioneren van de vereniging door mij daar persoonlijk voor in te zetten,
2. Diverse ondersteunende diensten bij toerbeurt te verrichten, zoals bardiensten, rijden bij uitwedstrijden,
corvee, enz.
3. Ervoor te zorgen dat ik in het bezit kom van de clubkleding (die via de club te verkrijgen is) en een
protector (die zelf aangeschaft zal moeten worden). En deze attributen tijdens wedstrijden onder auspiciën
van de Mixed Cricket Club “Hengelo” ook altijd draag,
4. Aan de financiële verplichtingen behorende bij het lidmaatschap tijdig te voldoen.
VERKLARING OUDERS/VERZORGERS KANDIDAAT JEUGDLID
(jonger dan 18 jaar op 1 mei van het jaar van aanmelding):
1. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de aanmelding voor het lidmaatschap van zijn/haar kind/pupil,
2. Ondergetekende verklaart tevens de verplichtingen te aanvaarden inzake:
a. Het op toerbeurt mede verzorgen van het vervoer per eigen auto van de leden van het desbetreffende
team bij uitwedstrijden, waar dit wordt gevraagd,
b. Het verrichten van diverse ondersteunende diensten, zoals bardiensten, waar dit wordt gevraagd
c. Het aanschaffen van de clubkleding (die via de club te verkrijgen is) en een protector (die zelf
aangeschaft zal moeten worden) en het ervoor zorgen dat zijn/haar kind/pupil ook daadwerkelijk alle
wedstrijden van de Mixed Cricket Club “Hengelo” daarin / daarmee speelt.
Handtekeningen:
Kandidaat-lid

:

datum:

Indien jonger dan 18 jaar ook ouder/verzorger

:

datum:

Formulier afgeven aan de secretaris of opsturen naar secretariscrickethengelo@gmail.com

