Inschrijfformulier Lidmaatschap Arnhem Eagles
O Man*
O Vrouw*
Geboortedatum:
/

Roepnaam :
Voorletters :
Achternaam :

*

Straat en huisnummer :

/

Aankruisen wat van toepassing is

Postcode :
Telefoonnummer :

Plaats :
Mobiel :
E-mailadres :
E-mailadres ouder :
Verplicht bij leden onder 16 jaar

Ik ben in bezit van een scheidsrechters
diploma
Ik heb eerder gebasketbald bij basketbalvereniging :
Wanneer dit korter is dan 5 jaar geleden, dan dient een schuldvrij verklaring te worden ingevuld. Deze is te downloaden op onze site

Ik ben in nog bezit van mijn spelerspas:

O Ja

O Nee

Kies Ja wanneer je spelerspas in bezit hebt. Om kosten te besparen gaan we dan geen nieuwe pas aan te vragen

Ik geef mij per

/

/

op als*: O Competitie spelend lid

O Instuif1

O Recreant

O Kaderlid

Het lidmaatschap geldt ten alle tijden voor een compleet seizoen en dient voor 1-juli schriftelijk te worden opgezegd. Dat kan schriftelijk of per mail aan
ledenadministratie@arnhemeagles.nl te zenden. Na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw opzegging.
1

Instuif leden betalen altijd per half seizoen. Opzeggen door instuifleden kan ook per half seizoen, tenminste een maand voor de afloop van een half seizoen dient u
schriftelijk of per mail aan ledenadministratie@arnhemeagles.nl te zenden. Het 1e halve seizoen loopt van augustus t/m december; opzeggen voor 1 december. Het
2e halve seizoen loopt van januari t/m mei; opzeggen voor 1 april. Na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw opzegging.

Bij Arnhem Eagles terecht gekomen via :
Ik en/of mijn ouders zijn bereid wat te willen doen voor Arnhem Eagles* :

O Ja

O Nee

Voor mogelijkheden: check onze site of neem contact op via info@arnhemeagles.nl

Let op! De inschrijving wordt verwerkt op het moment dat onderstaande is
aangeleverd:
- Compleet ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
- Compleet ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
- Digitale pasfoto2
- Schuldvrij verklaring vorige basketbalvereniging (indien van toepassing)
Wanneer de inschrijving is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging.
2

Invullen door coach/trainer:
Team:

Actuele, goed lijkende, digitale kleurenpasfoto; van voren genomen, waarbij de ogen goed zichtbaar zijn

Door te ondertekenen ga ik akkoord met het huishoudelijk regelement.
Deze is op te vragen via info@arnhemeagles.nl
Datum:

/

/

Handtekening:
Wanneer jonger dan 18 jaar, dan handtekening van ouder/voogd

Postadres: Pallas Atheneplein 2 |6846 XA ARNHEM | KVK 40123369 | NL76RABO0117845248
www.arnhemeagles.nl | twitter@ArnhemEagles |Facebook.com/ArnhemEagles | Youtube.com/ArnhemEagles

