ASC Hilversum Hurricanes ledenadministratie
Postbus 1092
1200 BB HILVERSUM
email: mutaties@hurricanes.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Naam en voorletters

: …………………………………….. Roepnaam……………………………………………….m/v

Adres

: …………………………………..… Postcode/Plaats………………………………………………..

Geboortedatum

: ……...…-………….…-……..…. Email: ………….……………………………………………….….

Telefoonnummer

: ……..…-………………………..…Mobiel nummer: …………………………………………..….

Meldt zich aan voor

: Honkbal / Softbal / Beeball / American Football (doorhalen wat NIET van toepassing is)

Jeugdleden (t/m 17 jaar) betalen het 1e jaar € 110,Per categorie geldt vermelde contributie, graag omcirkelen
HB/SB
Sen.

HB/SB
Jeugd

HB/SB
Beeball

HB/SB
Recr.

AF
Sen.

AF
Jeugd

AF
Peewee

HB/SB+AF
Sen.

HB/SB+AF
Jeugd

Trainings
lid

NS

240,00

175,00

110,00

110,00

240,00

175,00

110,00

300,00

200,00

110,00

75,00

Contributie betaling is uitbesteed aan ClubCollect:
Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen enkele persoonsgegevens zoals naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres met deze partij worden gedeeld. De verwerking van deze persoonsgegevens zal plaatsvinden
geheel conform de vereisten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Meer informatie over ClubCollect vindt u op onze website: www.hurricanes.nl/contributie. Daarnaast kunt u voor vragen over
de contributie(inning) altijd terecht bij de penningmeester via penningmeester@hurricanes.nl.
Gezinskorting: bij gezinnen met 2 of meer jeugdleden wordt voor de jeugdleden (t/m 17 jaar) een betalingskorting gehanteerd van 10%.
Opzegging dient via de website www.hurricanes.nl/info/opzeggen of schriftelijk te gebeuren.

Zijn er medische bijzonderheden waarvan de club/ coach op de hoogte moet zijn?
Toelichting indien ja: ………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………

ja / nee

Aan het lidmaatschap bij Hilversum Hurricanes zitten een aantal team-verplichtingen als: volgens schema rijden naar
uitwedstrijden en volgens schema draaien van kantinedienst.
Daarnaast zijn er op allerlei gebieden veel vrijwilligers nodig om de club draaiende te houden. Hieronder kunt u aangeven of, en
zo ja waarvoor, wij u mogen benaderen voor assistentie:
O Activiteiten (organisatie, uitvoering)
O PR (ledenwerving, clinics, Social Media, Website)
O Teams (trainen, coachen, hulp bij teams)

O Onderhoud (beheer terrein, NL Doet, Klusdagen)
O Kantine (bardiensten, hulp bij evenementen, schoonmaak)
O Sponsoring (fondsen, Grote Club Actie, sponsoren werven)

Speler/speelster
❏ verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
❏ gaat akkoord met de privacyverklaring van ASC Hilversum Hurricanes

Plaats: ………………………

Datum: ………………………

Handtekening:

………………………

Voor minderjarigen dient een ouder/verzorger mede te ondertekenen.
Naam ouder/vertegenwoordiger:

Handtekening:

.………………..…………

……………………………..….…

Hilversum Hurricanes gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hoe we dit doen is te lezen in onze privacyverklaring. Deze
is te vinden op onze website: www.hurricanes.nl/privacy.

