
AANMELDFORMULIER
Stichting HobbyClub Braakhuizen Noord

Jeugdhuis De Twern - Kettingstraat 79, 5667 RG Geldrop
T 040 2852206

Secretariaat
Aardenburg 6, 5706 LP Helmond

T: 0492 529934
Rekeningnr. NL62 RABO 0115904239
info@hobbyclubbraakhuizennoord.nl
www.hobbyclubbraakhuizennoord.nl

GEGEVENS LID
Voornaam:  __________________________________________________ Voorletter(s)  ____________________________________

Achternaam: _________________________________________________________________________________________________

Straat + nummer ______________________________________________________________________________________________

Postcode + woonplaats:  ________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________________________________________________________________

Mobiel nummer:  _____________________________________________________________________________________________

Emailadres:  __________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum:  _________________________________________________________________________________ Geslacht M / V

BIJZONDERHEDEN Zoals noodtelefoonummer / aandachtspunten tav. gedrag, allergiën, medicijngebruik, dieet, enz.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

INGANGSDATUM LIDMAATSCHAP PER: ___________________________________________________________________________

KIES DE HOBBYDAG:

 Maandag 18.30 - 20.00 uur, voor leden vanaf 8 tot en met 14 jaar ________________________ contributie € 40,- per half jaar
 Dinsdag 18.15 - 19.30 uur, voor leden vanaf 6 en 7 jaar ________________________________ contributie € 40,- per half jaar
 Woensdag 18.30 - 20.00 uur, voor leden vanaf 8 tot en met 14 jaar ________________________ contributie € 40,- per half jaar
 Donderdag 18.30 - 20.00 uur, voor leden vanaf 8 tot en met 14 jaar ________________________ contributie € 40,- per half jaar
 Donderdag 20.15 - 21.45 uur, voor leden vanaf 12 jaar ___________________________________ contributie € 50,- per half jaar
 Vrijdag 18.30 - 20.00 uur, voor leden vanaf 8 tot en met 14 jaar ________________________ contributie € 40,- per half jaar

AKKOORD Met het invullen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met de vastleggen van uw gegevens in de ledenadministratie 
van Stichting HobbyClub Braakhuizen Noord. Tevens gaat u akkoord met de bepalingen zoals gesteld in het privacy reglement, zie 
onze website www.hobbyclubbraakhuizennoord.nl

Ik wil via email op de hoogte blijven van relevante informatie betreffende Stichting HobbyClub Braakhuizen Noord. JA  NEE 

Mag uw kind op foto’s herkenbaar zijn bij HobbyClub gerelateerde projecten/opdrachten op website en/of socialmedia? JA  NEE 

MACHTIGING Ondergetekendeverleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting HobbyClub Braakhuizen Noord te 
Geldrop om contributie van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet 
akkoordis met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen zijn/haar bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. Het beeïndigen 
van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en minimaal 4 weken voor het eerstvolgende betalingsmoment gedaan worden.
N.B. de contributie wordt in twee termijnen geïncasseerd.
   

Naam rekeninghouder:  ____________________________________ IBAN Rekeningnummer:  _______________________________

Plaats:  __________________________________________________Datum:  _____________________________________________

Handtekening:  ___________________________________________


