
Vul dit formulier (digitaal) in, print het uit, onderteken het en stuur het op naar:

Mountainbikeclub Dirty Hill  
t.a.v. de ledenadministratie  
Kopspoor 39
2908 BB  Capelle aan den IJssel

* Maak een keuze uit de lijst
** Voor leden onder de 18 jaar is ook de handtekening van een ouder/verzorger nodig.

Roepnaam:

Achternaam + voorletters:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode + plaatsnaam:

Telefoonnummer 1:

 E-mailadres:

Geboortedatum:

Geslacht: *

Wedstrijdlicentie: *

Zo ja, categorie: *

Nummer:

Handtekening ouder/verzorger: **Handtekening: **

Datum ondertekening:

AANMELDING NIEUW LID

(dd-mm-jjjj)

Telefoonnummer 2:

Hierbij meld ik mij tot wederopzegging aan als lid van de vereniging Dirty Hill A.T.B. Ik ben mij er 
van bewust dat het lidmaatschap jaarlijks per 1 januari wordt verlengd, tenzij ik het 
lidmaatschap vóór 1 december van het voorgaande kalenderjaar schriftelijk heb opgezegd. 



Dit formulier niet per post, maar digitaal versturen? 
  
Indien je beschikt over een scanner, kun je dit formulier ook digitaal versturen.  
Ga dan als volgt te werk: 
  
1. Vul het formulier (digitaal) in; 
2. Print de eerste pagina uit; 
3. Onderteken het; 
4. Scan het als PDF-bestand (dus niet als afbeelding/jpg); 
5. Stuur het als bijlage per e-mail naar secretariaat@dirtyhill.nl en vraag om een ontvangstbevestiging. 
 


Vul dit formulier (digitaal) in, print het uit, onderteken het en stuur het op naar:
Mountainbikeclub Dirty Hill
t.a.v. de ledenadministratie
Kopspoor 39
2908 BB  Capelle aan den IJssel
* Maak een keuze uit de lijst
** Voor leden onder de 18 jaar is ook de handtekening van een ouder/verzorger nodig.
Handtekening ouder/verzorger: **
Handtekening: **
Datum ondertekening:
AANMELDING NIEUW LID
(dd-mm-jjjj)
Wilt u lid worden, vul dit formulier in, print het uit, onderteken hem en stuur op naar:
bergerp
normal.dot
bergerp
1
Microsoft Office Word
8-10-2012 17:01:00
8-10-2012 17:06:00
3
1
91
480
4
Ministerie van Justitie
99840
33
19
602
8-10-2012 17:01:00
Dit formulier niet per post, maar digitaal versturen?
 
Indien je beschikt over een scanner, kun je dit formulier ook digitaal versturen. 
Ga dan als volgt te werk:
 
1. Vul het formulier (digitaal) in;
2. Print de eerste pagina uit;
3. Onderteken het;
4. Scan het als PDF-bestand (dus niet als afbeelding/jpg);
5. Stuur het als bijlage per e-mail naar secretariaat@dirtyhill.nl en vraag om een ontvangstbevestiging. 
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