Honkbal en Softbal vereniging Robur ‘58
Aanmeldingsformulier Nieuw Lid

-

2018

www.robur58.com

A Gegevens nieuw lid
Naam

Vrouw

Voorletters

Roepnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Man

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-Mail

Mobiel-nummer

Nationaliteit

B KNBSB
Reeds eerder lid geweest van een vereniging
Aangesloten bij de KNBSB?
Zo ja, welke vereniging?

Ja

Nee

Naam

(tevens dient dan een zgn. “Overschrijvings/mutatie-formulier” te worden ingevuld).

C Aanmelden als
Categorie

Leeftijd
Contributie
(peildatum 1 januari)

Senior

honkbal

softbal

Van 18 jaar en ouder

€

300,-

Jeugd

honkbal

softbal

Van 10 t/m 17 jaar

€

220,-

Jeugd

honkbal

softbal

T/m 9 jaar

€

157,50

Recreant/Slowpitch lid

€

140,-

Niet spelend lid

€

125,-

(1)

Korting:
Op de jaarcontributie wordt een korting verleend van € 9,- aan elk tweede en volgend
kind uit eenzelfde gezin, mits financieel afhankelijk van ouders/verzorgers.

(1)

Wijzigingen onder voorbehoud
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D Vrijwilligerswerk
Honk/softbal is een teamsport. Door de inzet van al deze vrijwilligers kunnen wij tegen een betaalbare
contributie deze mooie sport met elkaar blijven beoefenen.
Wil jij of jouw ouders Robur ’58 meehelpen en een steentje bijdragen aan de continuïteit van de club
en lijkt het je/jullie leuk om deel uit te maken van onze gezellige en onmisbare vrijwilligersclub?
Dan willen wij je vriendelijk verzoeken om de onderstaande vragen te beantwoorden en in te leveren
bij het aanmeldingsformulier. Te zijner tijd nemen wij contact met u op. Wij gaan er vanuit dat u ten
minste bij één van de mogelijkheden uw steentje bij zal dragen.
Ik heb interesse in een bestuurs-, commissie– of kaderfunctie bij de vereniging.
Ik ben bereid om te helpen bij het onderhoud van het clubhuis en/of de velden.
Ik wil helpen als trainer, coach of begeleider.
Ik wil de vereniging graag op andere wijze
ondersteunen, namelijk:

Ondergetekende (naam)

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geslacht
M

V

Adres

Heeft u een EHBO-diploma?

ja

nee

Bent u bevoegd om te reanimeren?

ja

nee

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Achtergrond / Opleiding

E-Mail
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Robur ‘58 om per 1 februari en
1 mei de contributie in 2 termijnen af te schrijven van
IBAN nummer
Tenaamstelling rekening

plaats

Aanmeldingen, wijzigingen of afschrijvingen dienen te worden doorgegeven aan:
Via mail naar:
Via post naar:

ledenadministratie@robur58.com

Honk– en Softbalvereniging Robur ‘58
p.a. Ledenadministratie (Wlad van den Boogerd)
Badhuisweg 97-2
7314 EC Apeldoorn

Datum

Handtekening kandidaat lid
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