Aanmeldingsbepalingen:
Zodra u het formulier heeft ingevuld deze graag afgeven bij het secretariaat;
Mw. E. Kleppers
Aart van der Leeuwstraat 22
4207 SL Gorinchem
Samen met 1 recente pasfoto van (3 bij 4) en € 5,- contant voor de aanmeldingskosten en reisverzekering.
U krijgt dan schriftelijk of per email bericht dat u inschrijving binnen is en wanneer u contributie van start gaat.
De betaling kunt u overmaken naar banknr: NL63INGB0002069545 t.n.v. penningmeester Achilles.
Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Kosten, zoals gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder die van rechtsbijstand, verbonden a.d. inning van de nog
verschuldigde contributie enz., komen voor uw rekening.
Tevens verklaart u door ondertekenen van dit formulier niet te zijn geroyeerd bij een andere vereniging en dat
er geen medische bezwaren zijn m.b.t. het uitoefenen van de handbalsport.
Leeftijds categorieën:
Kabouters
:
5 en 6 jaar
Mini's/F Jeugd :
7 en 8 jaar
E tm B Jeugd :
9 tm 16 jaar

Per Maand

A Jeugd
Senioren
Recreanten
G-Team

Kabouters F tm B Jeugd

Contributie +
Bondscontributie

: 16 tot 18 jaar
: vanaf 18 jaar
: vanaf 30 jaar
: alle leeftijden

A
Jeugd/Studenten

Senioren

Recreanten/Gteam

€ 18,-

€ 23,-

€ 18,-

€ 8,€ 13,-

Ik verklaar hierbij bovenrstaande bepalingen te zullen nakomen. De bovenstaande vermelde
(aanmeldings)kosten zijn door mij bij inlevering van dit formulier voldaan. Hierbij treft u 1 recente pasfoto ( 3
bij 4 ) aan.

Handtekening ouder of voogd
Vereist bij aanmelding
van minderjarige.

Gorinchem d.d.:.....................................
Handtekening:

..............................................

...............................................................

Het ingevulde formulier kunt u op sturen naar het secretariaat

Secretariaat

;

Mw. E. Kleppers
Aart van der Leeuwstraat 22
4207 SL Gorinchem
Tel: 0183- 622178

G.H.V. ACHILLES
Opgericht: 11-08-1969

Kon.Goedgekeurd: 04-02-1972

Aanmeldingsformulier
Achternaam
Voornaam (voluit)
Roepnaam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer thuis
Mobiel
Geboorte datum + plaats
Burgerlijke staat
Email adres
Indien studerend/
schoolgaand
bij welke instelling?
Adres van deze Instelling
Heeft u reeds eerder
Gehandbald?
Zo ja, bij welke vereniging
en tot wanneer?
Ik verklaar dat ik het club tenue aanschaf en me houd aan de richtlijnen in het kledingreglement.
Ik verklaar zelf zorg te dragen voor betaling van de contributie op banknr: NL63INGB0002069545 t.n.v.
penningmeester Achilles.

Gorinchem d.d:......................................
Handtekening ouder of voogd
Vereist bij aanmelding van
minder jarige leden.

Handtekening Lid:

............................................................

.................................................

Het ingevulde formulier en u pasfoto kunt u opsturen naar het secretariaat, zie hierboven voor het adres.

G.H.V. ACHILLES
Opgericht: 11-08-1969

Kon.Goedgekeurd: 04-02-1972

Deze aanmeldingsbepalingen zijn voor u zelf
Aanmeldingsbepalingen:
Zodra u het formulier heeft ingevuld deze graag afgeven bij het secretariaat;
Mw. E. Kleppers
Aart van der Leeuwstraat 22
4207 SL Gorinchem
Samen met 1 recente pasfoto van (3 bij 4) en € 5,- contant voor de aanmeldingskosten en reisverzekering.
U krijgt dan schriftelijk of per email bericht dat u inschrijving binnen is en wanneer u contributie van start gaat.
De betaling kunt u overmaken naar banknr: NL63INGB0002069545 t.n.v. penningmeester Achilles.
Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Kosten, zoals gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder die van rechtsbijstand, verbonden a.d. inning van de nog
verschuldigde contributie enz., komen voor uw rekening.
Tevens verklaart u door ondertekenen van dit formulier niet te zijn geroyeerd bij een andere vereniging en dat
er geen medische bezwaren zijn m.b.t. het uitoefenen van de handbalsport.
Leeftijds categorieën:
Kabouters
:
5 en 6 jaar
Mini's/F Jeugd :
7 en 8 jaar
E tm B Jeugd :
9 tm 16 jaar

Per Maand
Contributie +
Bondscontributie

A Jeugd
Senioren
Recreanten
G-Team

Kabouters F tm B Jeugd

: 16 tot 18 jaar
: vanaf 18 jaar
: vanaf 30 jaar
: alle leeftijden

A
Jeugd/Studenten

Senioren

Recreanten/Gteam

€ 18,-

€ 23,-

€ 18,-

€ 8,€ 13,-

Ik verklaar bovenstaande bepalingen te zullen nakomen. De bovenstaande vermelde (aanmeldings)kosten
zijn door mij bij inlevering van dit formulier voldaan.
Ik verklaar dat ik het club tenue aanschaf en me houd aan de richtlijnen in het kledingreglement.
Ik verklaar zelf zorg te dragen voor betaling van de contributie op banknr: NL63INGB0002069545 t.n.v.
penningmeester Achilles.

Gorinchem d.d.:.....................................

G.H.V. ACHILLES
Opgericht: 11-08-1969

Kon.Goedgekeurd: 04-02-1972

