S.V. 't Groene Hart Nieuwkoop

Naam
Voornamen voluit
Geboorte datum

Geboorte plaats

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Beroep
E-mailadres

Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat alle antwoorden naar waarheid zijn ingevuld. U verklaart bovendien ermee bekend te zijn (en daarmee in te
stemmen) dat u onmiddellijk als lid van de S.V.'t Groene Hart geroyeerd zult worden indien:
- a : de antwoorden of vragen niet naar waarheid zijn ingevuld,
- b: na het invullen en inleveren van dit formulier, feiten gepleegd worden die de schietsport in zijn algemeenheid en de S.V.'t Groene Hart schade kunnen
berokkenen, één en ander in de meest ruime zin van het woord en volledig ter beoordeling aan de leden van het bestuur van S.V .'t Groene Hart,
- c: na het invullen van dit formulier feiten aan de vereniging bekend word en op grond waarvan de vereniging, ware deze feiten eerder bekend geweest, u het
lidmaatschap geweigerd zou hebben,
- d: u de aanwijzigingen van de instructeur/baancommisaris en het bestuur niet onmiddellijk, zonder enige vorm van discussie, worden opgevolgd.
Tevens verklaart ondergetekende ermee in te stemmen, dat zijn/haar lidmaatschap onmiddellijk zal worden geroyeerd, indien de vereniging al dan niet
naar aanleiding van enig vermoeden of feit (en), informatie opvraagt ingevolge het hierna vermeld en door Politie, Justitie of enig andere instelling of
instantie geweigerd wordt de gevraagde informatie te verstrekken. Tenslotte verklaart u door ondertekening en inlevering van dit formulier akkoord te
gaan met het (als dan) geldende baanreglement van de vereniging en met een voor u geldende opzegtermijn van drie (3) maanden, per aangetekend
schrijven voor 01 oktober van het lopende verenigingsjaar.
Bent u reeds lid van een andere schietvereniging

Vanaf wanneer?

Zo ja, welke vereniging

Bent u reeds in het bezit van een verlof?

te

Indien ja, wat is uw verlofnummer?

Sinds wanneer?

KNSA nummer

Ondergetekende verzoekt en geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming aan: Politie, Justitie en andere instellingen om aan het bestuur van de S.V.'t Groene Hart na
overlegging van een deugdelijk uittreksel uit verenigingsregister waar uit zijn /haar hoedanigheid blijkt, nadere bijzonderheden te verstrekken met betrekking tot vragen
zoals vermeld op dit formulier.
Tevens verklaar ik akkoord te gaan dat 1x per jaar (omstreeks november) het verschuldigde lidmaatschap van mijn bankrekening mag worden geîncasseerd.
Bank of Postbank

Te

IBAN nummer

Plaats

Datum

Naam

Handtekening
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