
2022 form 4 v2 
HVHW  INSCHRIJVINGSFORMULIER PUPILLEN SEIZOEN '22-'23,  VOOR BESTAANDE LEDEN  
Lees eerst de toelichting bij dit formulier, formulier invullen met blokletters 
Persoonlijke gegevens:  

Naam, voornaam  Geslacht :  M / V / X* 
 
*Voor wedstrijd-deelname kent 
de KNSB alleen M en V, (nog) 
geen X 

Adres  

postcode, plaats  

telnr vast  mobielnr 06 -  Mobiel nr 2 06-  

geb datum -   -20… email     @ 

Rekeningnummer dat in seizoen 2021-2022 door HVHW is gebruikt voor de incasso, is hetzelfde gebleven?  

   JA   NEE   nieuw incassomachtigingsformulier inzenden 
wordt aangemeld voor deelname aan: 

 

Jeugdschaatsen op zaterdagmiddag op de 400m baan (code ZA3, 17.15-18.15u ),  
zonder deelname aan KNSB-wedstrijden op zondagmorgen, geen deelname aan shorttracktrainingen 

  doe dan liever de elektronische aanmelding met het web-formulier ZA3 !! 

 

abonnement op zaterdagmiddag (ZA3, 17.15-18.15u) als duurder trainingsabonnement,  
met daarbij betaling van vastrecht voor deelname aan de KNSB-langebaanwedstrijden op zondagmorgen  
 
deelname aan de KNSB-pupillen marathoncompetitie  JA   NEE 
 
OPGELET: Licentie zelf op tijd aanvragen/verlengen ! 

 

Shorttracktrainingen:  
• AANTAL ……    uren :  MASTU1  /  MASTU2  / WOSTU  / WOSTZ1 /  WOSTZ 2  / VRSTZ /  VRSTD * 
• Deelname aan shorttrackwedstrijden regiocompetitie: JA   NEE  

OPGELET: Licentie zelf op tijd aanvragen/verlengen ! 
• Is bekend met de inspanningsverplichting ten aanzien van plaatsen/opruimen van bochtenkussens-

bescherming:   JA   NEE 
 Heeft kennis genomen van de privacy-verklaring van HVHW zoals die op de HVHW-website is gepubliceerd (zie 

http://hvhw.nl/clubmenu/privacybeleid.html) en gaat ermee akkoord:  JA   NEE 
Ouder en bovengenoemd kind zullen zich conformeren aan de corona-maatregelen zoals die van kracht zijn op 
gezag van overheid, schaats-accommodatie en KNSB  JA   NEE 

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

 
 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Formulier inleveren, MET zo nodig een incassomachtigingsformulier voor zaterdag 13 augustus 2022 
bij Ledenadministratie HVHW, Petra Peters, Rozentuin 88, 2272 XE  Voorburg.  
Zend tegelijkertijd een email naar ledenadministratie@hvhw.nl , dan krijgt u t.z.t. een ontvangstbevestiging. 

http://hvhw.nl/clubmenu/privacybeleid.html

