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SHOT wordt gesponsord door: 
 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
 
 
ACHTERNAAM   _________________________________________ 
 
VOORNAAM   _________________________________________ 
 
VOORLETTERS  ____________             M / V 
 
ADRES    _________________________________________ 
 
POSTCODE  WOONPLAATS ___________          _________________________ 
 
TELEFOONNUMMER  ____________________ 
 
E-MAIL ADRES   _________________________________________ 
 
GEBOORTEDATUM  ____________________ 
 
BEROEP   _________________________ 
 
 
Jeugdleden zijn zij die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar nog niet de leeftijd van 18 jaar 
bereikt hebben of zullen bereiken. 
 
Middels ondertekening van dit formulier gaat bovengenoemd persoon het lidmaatschap aan van de 
tafeltennisvereniging SHOT voor onbepaalde tijd, maar ten minste voor het (restant) van het lopende 
verenigingsjaar, tot wederopzegging. Bij beëindiging van het lidmaatschap door schriftelijke opzegging 
bij de ledenadministratie is men verplicht de contributie voor het lopende verenigingsjaar, alsmede de 
eventueel verschuldigde bondscontributie en andere schulden, te voldoen. 
Bovengenoemd persoon zal zich houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging. 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens binnen de 
ledenadministratie van de vereniging en alle activiteiten van de vereniging tot wederopzegging. 
 
Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 
 
Kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van te weinig geld kunnen onder bepaalde 
voorwaarden een beroep doen op het jeugdsportfonds Soest. Voor informatie kan men terecht bij 
https://www.soest.nl/in-de-gemeente-soest/sport-in-soest/ onder Jeugdsportfonds.  
 
Het bestuur gaat er vanuit dat iedereen (senior, jeugd, maar ook een ouder) een steentje bijdraagt aan 
vrijwilligerstaken. Naar welke van de taken gaat uw belangstelling uit? (aankruisen wat van toepassing is) 
 

 barbeheer, bardienst, zaalwacht  onderhoud materialen, klussen 

 assisteren bij jeugdtrainingen  organiseren activiteiten 

 coachen van jeugdteams   

 
 
 
 
       Handtekening.  ________________________ 
 
N.B. Voor jeugdleden is de handtekening van een der ouders of verzorgers noodzakelijk. 

Status _ _ _ _ _ _ _ 

Datum _ _ _ _ _ _ _ 

Entree _ _ _ _ _ _ _ 

 

http://www.shot.nl/
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