Handbalvereniging
p/a secr. G.M. Alkemade
J.C. Geerligslaan 32
1761 CW Anna Paulowna
AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam:_______________________________________________
Roepnaam:________________________________________________
Adres:____________________________________________________
Postcode/woonplaats:__________ - ____________________________
Telefoonnummer mobiel:_____________________________________
Geboortedatum:____________________________________________
Email adres:_______________________________________________
Lid geweest bij andere vereniging:
JA/NEE
Bondsnummer vorige vereniging:_______________________________
Voor C-Jeugd, D-jeugd en E-jeugd:
Wilt u gebruik maken van 2 maanden gratis handballen
JA/NEE
DOORLOPENDE MACHTIGING
Incassant
: rek.nr. NL75RABO 030.31.17.303
Naam
: Handbalvereniging Z.A.P.
Adres
: Ceresplein 1
Postcode en plaats
:1764 HD Breezand
Incassering
: 1 x per jaar
Bankgegevens ondergetekende:
Bank- of girorekeningnr.:_____________________________________
t.n.v. :____________________________________________________
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging van de
incassant om het betreffende bedrag af te schrijven van de rekening
ondergetekende en ontvangt hiervan tenminste vier dagen voor
afschrijving bericht. Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 56
kalenderdagen een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de
bank.
Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan:
mevr. P. v. Schie, Middenweg 28, 1764 KM Breezand.
Datum :___________________________________________________
Handtekening:______________________________________________

Beste ouders,
Wij hebben een fantastische vereniging met veel mogelijkheden. Dit komt omdat
veel mensen vrijwillig werkzaamheden voor hun rekening nemen zoals coaches,
teambegeleiders, scheidsrechters, bestuurders en gastvrouwen/-heren. Maar we
merken ook dat het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker wordt. Daarom zijn wij
genoodzaakt om van de leden wat meer inzet te vragen en bij de jongste jeugd vragen we dit
ook aan de ouders, dus aan u.
Wij vragen of u in het nieuwe seizoen een bijdrage te willen leveren. U kunt bij de coach van
uw dochter/zoon aangeven waarvoor wij u mogen benaderen. U heeft de keuze uit:
1) helpen bij schoonmaken op maandagavond (vanaf 18.30 tot 19:30 uur);
2) op- en afbouw tribune in de zaal op zaterdag en/of zondag;
3) gastvrouw/gastheer bij thuiswedstrijden op zaterdag en/of zondag. Dit houdt o.a. in
het ontvangen van de teams en scheidsrechters en het zorgen voor
koffie/thee/limonade;
4) tijdwaarneming bij thuiswedstrijden in de zaal op zaterdag en/of zondag;
5) kantinedienst op zaterdag en/of zondag.
Wij verzoeken u uw voorkeur aan te geven voor en onderstaande strook in te leveren bij de
coach van uw dochter/zoon. Indien u onderstaande strook inlevert wordt er rekening
gehouden met uw voorkeur, anders niet.
Wij wensen u en uw kind(eren) heel veel plezier bij ZAP Handbal!
Jeugdbestuur ZAP Handbal
…………………………………………………………………………………………………………
Opgave bijdrage aan vrijwilligerswerkzaamheden:
Naam

:…………………………………………….…………………………………

Emailadres

:…………………………………………………..…………………………..

Telefoon

:…………………………………………………………………..…………..

Mobiel telefoon:……………………………………………………………………………....
Wil een bijdrage leveren aan:
0

schoonmaken op maandagavond van vanaf 18.30

0

op- en afbouwwerkzaamheden tribune

zaterdag/zondag1

0

gastheer/vrouw werkzaamheden

zaterdag/zondag

0

tijdwaarneming bij thuiswedstrijden in de zaal

zaterdag/zondag

0

kantinedienst

zaterdag/zondag

1

S.v.p. voorkeur aangeven

