
	
	
	
	

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R 
	
Ledenadministratie 
Daphne Creusen  
Grabijnhof 23 
2625LL Delft 
Tel 015-2628830 
ledenadministratie@bluebirds.nl  

Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar de 
ledenadministratie of inleveren in de bus in de kantine.  
Blue Birds maakt voor het innen van de contributie gebruik van 
ClubCollect. Hiervan ontvang je automatisch bericht.  
Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Opzeggen voor 
31 december. 

	
Achternaam: 
 

Roepnaam: 

Adres: 
 
Postcode: 
 

Woonplaats: 

Geslacht:   O man     O vrouw 
 

Geboortedatum:   ..  -  ..  - …. 

e-mail adres                              : 
 
e-mail adres ouder/verzorger    : 
indien jonger dan 18 jr. 
Nummer GSM                           : 
 
Nummer GSM ouder/verzorger : 
indien jonger dan 18 jr. 
 
 

Meldt zich aan voor (kruis O aan): 
 
O Honkbal senior 
O Softbal senior 
O Recreatielid 
O Donateur 
O Jeugd 
O Anders, namelijk 

Al eerder lid geweest van honk/softbalvereniging? 
JA / NEE 
In welk jaar voor het laatst gespeeld? 
 
Contactpersoon (trainer/coach) nieuw team: 
 
Voor het plaatsen van foto’s van mijn minderjarig(e) kind(eren) op de website en social media geef ik 
O  Wel toestemming      O  geen toestemming 

	
Van een lid of ouder/verzorger van een jeugdlid wordt verwacht een kleine bijdrage aan de vereniging te leveren, 
in de vorm van enkele bardiensten. 
Als je voorkeur uitgaat naar iets anders waar de vereniging behoefte aan heeft, kun je dat aangeven: 
O  Coördineren   O  Klussen   O Schrijven voor de website   O Anders, nl. 
 
Vanuit mijn werk kan ik (kunnen ouders/verzorgers) Blue Birds helpen met: 
 
Het is handig dat Blue Birds weet dat ik (mijn ouders/verzorgers) een diploma/opleiding heb(ben) in: 
O  EHBO          O   AED         O   Horeca vergunning            O   anders, nl. 
	
HANDTEKENING (ouder/verz. indien jonger dan 18 jr.) 
 
	
	

Invuldatum:  ..  -  ..  -  …. 

	
Door ledenadministratie in te vullen: 
Lidnummer:                                      Soort lid code:                                            Aanmelddatum:  ..  -  ..  -  …. 
 
 


