2022 form 1 v2

INSCHRIJVINGSFORMULIER IJSTRAININGEN HVHW SEIZOEN 2022-2023
VOOR BESTAANDE LEDEN, JUNIOREN, SENIOREN EN MASTERS (geb voor 1-7-2009)
(Lees eerst de toelichting op dit formulier, daarna invullen met blokletters)
Persoonlijke gegevens:
Voor- en

Geslacht : M / V / X*
*Voor wedstrijddeelname kent de KNSB
alleen M en V, (nog)
geen X

achternaam

adres
postcode, plaats
telnr vast

Mobiel nr

06-

Mobiel

06-

nr 2
geb datum
1.

-

-

emailadres

@

Rekeningnr dat eerder door HVHW is gebruikt voor incasso, is hetzelfde gebleven?

 JA  NEE  nieuw incasso machtigingsformulier inzenden
2.

Had je in seiz. 21-22 voor toegang tot de trainingsuren op de 400m baan een witte plastic kaart met QR-code ?

3.

SCHRIJFT IN VOOR IJSTRAININGEN SHORTTRACK:  NEE  JA  aantal keer per week 1 / 2 / 3 *
gewenste trainingsuren :
MASTU 1 / MASTU 2 / MASTD / WOSTU / WOSTZ 1 / WOSTZ 2 / VRSTZ / VRSTD *

4.

SCHRIJFT IN VOOR IJSTRAININGEN 400M BAAN:
 NEE  JA  aantal keer per week 1 / 2 / 3 / 4 *
gewenste trainingsuren:
MA1 / MA2 / DI1 / DI2 / / WO1 / WO 2 (sel) / WO3 / DO1 (sel+yf) / DO2 / VR1 / ZA1 *

5.

WEDSTRIJD-DEELNAME (ZELF LICENTIE REGELEN !)
a. shorttrackwedstrijden ?

6.

 NEE  JA, kaart nog in bezit, nr onder QR-code is: _ _ _ _ _ _ _ _  kaart kwijt, vervanging (€ 5) nodig

 JA  NEE

b. KNSB Langebaanwedstrijden op de Uithof (vastrecht langebaan)?
ZO JA: ook interclubwedstrijden langebaan op andere ijsbanen?

 JA  NEE
 JA  NEE

c. KNSB Uithof marathoncompetitie (inschrijfgeld)?
ZO JA: ook 6-banentoernooi (inschrijfgeld 6-banentoernooi)?

 JA  NEE
 JA  NEE

PASSEERKAARTEN voor ouders/begeleiders die de ijstrainingen op de 400m baan als toeschouwer willen
bijwonen:
 NEE JA, NIEUWE AANVRAAG  JA, verlenging van bestaande kaarten met nummers onder de QR
Aantal ………

code : _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _

7.

Heeft kennis genomen van de privacy-verklaring van HVHW zoals die op de HVHW-website is gepubliceerd

8.

Zal zich (zal erop toezien dat bovengenoemd kind zich zal) conformeren aan de corona-maatregelen zoals die
 JA  NEE
van kracht zijn op gezag van overheid, schaats-accommodatie en KNSB

(zie http://hvhw.nl/clubmenu/privacybeleid.html) en gaat ermee akkoord:

 JA  NEE

9. ONDERTEKENING
Ondergetekende, degene die de incassomachtiging heeft afgegeven, verklaart kennis te hebben genomen van de
prijstabellen en verklaart alle aan deze aanmelding verbonden kosten te zullen betalen aan HVHW, door middel van
incasso of anderszins,
plaats
datum
handtekening

Formulier inleveren voor zaterdag13 augustus 2022 bij
Ledenadministratie HVHW, Petra Peters, Rozentuin 88, 2272 XE Voorburg.
Zo nodig machtigingsformulier bijvoegen.
Zend tegelijkertijd een email naar ledenadministratie@hvhw.nl , dan krijg je t.z.t. een ontvangstbevestiging.
*Doorhalen wat niet van toepassing is

