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AANMELDINGSFORMULIER 
APPLICATION FORM 

SCHRIJF IN BLOKLETTERS / USE CAPITALS PLEASE 
 

 

Achternaam:    

Last name   

  
Initialen:    

Initials:   

  
Voornaam:   

First name:   

  
Straat / huisnummer:    

Street / number:   

  
Postcode / plaats:   

Zipcode / city:   

  
Telefoon vast:   

Home number:   

  
Telefoon mobiel:   

Mobile number:   

  
E-mail adres:    

E-mail address   

  
Geboortedatum:   

Date of birth   

  
Nationaliteit:    

Nationality   

  
Beroep / studie / school :   

Profession / studies / school:   

  
Welke Hilversumsche Cricket Club leden kent u?    

Which Hilversumsche Cricket Club members do you know?   
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▪ Senior Training   € 150,00 

▪ Donateur / Patron  € 100,00 

▪ Entree geld (nieuwe leden) €   75,00 

/ new members) 

▪ Junior    € 155,00 

▪ Junior Training   €   80,00 

▪ Senior    € 255,00 

 
 
   
Heeft u eerder cricket gespeeld? Zo ja, hoe lang?    

Have you played cricket before? How long?   

  
Bij welke club voor het laatst? welk jaar?    

Most recent club? which year?   

  
Lid van andere (sport)verenigingen?    

Member of other (sport)clubs?   

  

Soort lidmaatschap: 

  Junior  

  Junior Training (niet spelend) 

  Senior 

  Senior Training (niet spelend) 

  Donateur 

Membership type: 

  Junior  
  Junior Training (non playing) 
  Senior 
  Senior Training (non playing) 
  Patron 

Lidmaatschapsgelden seizoen 2019 / Membership fees Season 2019: 

 

 

 

1. De aanvrager onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten en het huisreglement van 

de Hilversumsche Cricket Club. 

2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

3. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds 

wil bedanken of tussentijds lid wordt van de vereniging. 

4. Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de Secretaris en dient voor 1 februari te 

geschieden.  

5. Teneinde als lid tot de vereniging te worden toegelaten dient onderstaande machtiging te 

worden verleend. 

Datum /  Handtekening _________________ / ____________________ 

Date / Signature             _________________ / ____________________ 

Dit formulier mailen aan de Hilversumsche Cricket Club ledenadministratie: 
Please send this form to Hilversumsche Cricket Club administration: 
info@hilversumschecricketclub.com 
 

MACHTIGINGSFORMULIER 

mailto:info@hilversumschecricketclub.com
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PAYMENT AUTHORISATION FORM 
SCHRIJF IN BLOKLETTERS / USE CAPITALS PLEASE 

 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de penningmeester van de Hilversumsche Cricket 
Club om van zijn/haar onder genoemd rekeningnummer af te schrijven de verschuldigde bedragen 
voor contributie en/of donatie, zoals deze jaarlijks worden vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering. 
 
De automatische afschrijving zal in de regel rond 1 mei plaatsvinden. Intrekking van deze 
machtiging is altijd omgaand mogelijk middels een schriftelijke melding aan onderstaand adres. 
 
Uiteraard vervalt deze machtiging tevens in geval van schriftelijke opzegging van het 
lidmaatschap/donateurschap. 
 
The undersigned hereby grants the treasurer of the Hilversumsche Cricket Club to withdraw from 
his/her bank account (stated below), the amount owed for membership/patronship, as annually 
determined by the general members meeting. The automatic withdrawal usually takes place around 
May 1st. Authorisation may be withdrawn at any time by written notification to the 
address mentioned below. This authorisation expires in the case of written termination of 
the membership/patronship. 
 
 

IBAN - nummer:    

IBAN - number:   

  
Naam rekeninghouder:   

Name account holder:   

  
Adres:    

Address:   

  
Postcode / plaats:   

Zipcode / city:   

  
Datum / handtekening:    

Date / signature:   

 
 
 
Dit formulier mailen aan de Hilversumsche Cricket Club ledenadministratie: 
Please send this form to Hilversumsche Cricket Club administration: 
info@hilversumschecricketclub.com 
 

mailto:info@hilversumschecricketclub.com

