
In blokletters invullen aub / Please use capital letters Datum ontvangst:
In ontvangst genomen door:

Naam: M / V Pasfoto
Name

Voorna(a)m(en): Graag een pasfoto
First name(s) inleveren voordat

Adres: de cursus begint.
Address

Postcode + Woonplaats: Please bring a passport

Postal code + City photo before the course

Tel.nr: starts.

Phone nr

Mobiel nr:
Mobile nr

E-mail adres:
E-mail address

Geboortedatum: Nationaliteit:
Date of Birth Nationality

Beroep/school:
Profession/school

Medische bijzonderheden relevant
voor de vereniging:

Need to know medical details

Overige waarmee rekening te houden:

Other things we should know

Op welke wijze bent u met Sint Sebastiaen
in aanraking gekomen:

How did you find us

Handtekening aspirant lid Opmerkingen

Signature applicant Remarks

Onderstaande alleen invullen indien het aspirant lid minderjarig is:
Fill in below fields only when the applicant is under 18

Naam ouder/voogd:
Naam parent/guardian

Tel.nr:
Phone nr

Mobiel nr. ouder/voogd:
Mobile nr parent/guardian

E-mail adres ouder/voogd:
Mail address parent/guardian

Handtekening ouder/voogd

signature parent/guardian



Deze pagina in te vullen door de vereniging:

Startdatum cursus: Trainer:

Kosten cursus: Voldaan op:
uiterlijk 7 dagen voor aanvang

Ballotage datum:
Date of membership

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van:
. De Statuten
. Het Huishoudelijk reglement en overige reglementen
. De financiële verplichtingen die het lidmaatschap van Sint Sebastiaen met zich meebrengt

Het bestuur van de vereniging benadrukt hierbij dat het uitoefenen van de handboogsport
geheel voor eigen risico is.

Ondergetekende stemt ermee in dat zijn/haar gegevens, inclusief het mailadres, nodig voor het verplichte  
lidmaatschap van de NHB, doorgegeven mogen worden aan de NHB en verklaart bovenstaande gegevens
volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Bij minderjarigen dient een ouder/voogd mede te ondertekenen.

Undersigned declares tot have received and taken notice of:
. Articles of association
. Domestic regulations
. Financial obligations of membership

The committee of the archery club emphasises herewith that practising of archery is 
entirely at the own risk and responsibility of the student / member. 

The undersigned gives permission to pass all information to the NHB, including mailaddress, necessary for the  
mandatory membership of the NHB and declares to have given complete and truthful information.
In case of a minor, one of the parents / guardians should sign this contract as well.

Vrijwilligerswerk
Bardienst op zaterdagmiddag, zondagmiddag of woensdagavond

Schoonmaak - onderhoud - etc.

Volunteer work

Handtekening gildelid voor akkoord 1e lid ballotagecommissie

Signature member naam en handtekening

Handtekening ouder/voogd 2e lid ballotagecommissie

signature parent/guardian naam en handtekening
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