Twellose Zwem & Poloclub Proteus

AANMELDING LID

D a t u m ___/___/ 20___

Naam

Opgericht: 12 september 1968
KvK Nr: 40102041
Rabobank: 36.28.03.668

Roepnaam

Het Huishoudelijke reglement, de
Statuten en de gedragscode zijn te vinden
op onze website www.proteus.nu

Geboortedatum

Contact: mail naar info@proteus.nu

Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiele telefoon
Emailadres
□ Zwemmen

□ Waterpolo

□ Woensdag

□ Maandag

□ Vrijdag

□ Vrijdag

Ik verklaar hierbij wel/geen lid te zijn van een andere
zwemvereniging en wel/geen contributieschuld te hebben.

Doorhalen wat niet van toepassing is

Startnummer vorige
vereniging

Indien van toepassing

Iban-rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Ik ga wel/niet akkoord met contributie-inning via automatische
SEPA incasso.

Indien niet akkoord worden
administratiekosten in rekening gebracht.

Handtekening:
Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de Statuten, het HR en de gedragsregels van TZ&PC Proteus.

□ Ouder of verzorger gaat akkoord met het lidmaatschap
van zijn/haar zoon/dochter bij TZ&PC Proteus.
□ Ouder of verzorger heeft geen bezwaar als zijn/haar
zoon/dochter zichtbaar is op foto's geplaatst op de
website.
Handtekening ouder of verzorger:

Aanvinken als u akkoord gaat

Aanvinken als u geen bezwaar heeft

Alleen bij minderjarige leden

Twellose Zwem & Poloclub Proteus
AANMELDING

VERVOLG

TZ&PC Proteus is een vereniging

Ingevuld door

die streeft naar gezelligheid en
prestatie. Om voor iedereen de
sport leuk en betaalbaar te houden

Heb je hobby’s?

streven wij naar een groot
vrijwilligersbestand. Doordat we

Bestuursfunctie

van onze leden weten wat ze willen
en wat ze kunnen, kan er af en toe

Activiteiten

een beroep worden gedaan op
leden of de ouders van leden.
Wij hebben altijd behoeften aan

Zwemcommissie

trainers, coaches, bestuurders van
auto’s, mensen die sponsoren willen

Wat zou je voor
de vereniging
willen doen?

Waterpolocommissie

werven, mensen die een stukje
willen schrijven voor het clubblad,

Hulp bij training

mensen die iets leuks willen
organiseren, mensen die een
bestuurlijke rol op zich kunnen

Communicatie

nemen, mensen die kunnen
assisteren bij een wedstrijd, mensen

Sponsoractiviteiten

die de rol van scheidsrechter op zich
kunnen nemen, mensen die kunnen
helpen bij het losweken van
subsidies, mensen die foto’s kunnen
maken, mensen die communicatie

Vanaf wanneer
ben je
beschikbaar voor
de genoemde
activiteit?

Beschikbaar vanaf:

Hoeveel tijd ben
je beschikbaar?

…………uren per ……………

kunnen verzorgen met de leden,
mensen die communicatie kunnen
verzorgen met de kranten, radio of
andere media, mensen die onze
website meehelpen up-to-date

Ben je bereid je af
en toe in te zetten Ja/Nee
voor kleine
Welke:
klussen?
Om welke
redenen zou je
Reden:
niets voor de club
willen doen?
Aanvullende
opmerkingen of
bijzonderheden

houden, mensen die kritisch zijn en
opbouwend willen meedenken. Als
je iets anders of niets wilt doen, ben
je ook van harte welkom!!!

