Kon. Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging "De Hoop"
INSCHRIJFFORMULIER / REGISTRATION FORM

VOORNAAM / FIRST NAME tussenvoegsel / insertion

Voorletters / Initials

(versie 2019)

ACHTERNAAM / SURNAME

Geboortedatum / Date of birth
⃝ MAN / MALE

⃝ VROUW / FEMALE

E-MAIL / E-MAIL

ADRES / ADDRESS

HUISNUMMER / HOUSE NUMBER

POSTCODE / ZIP CODE

WOONPLAATS / CITY

TEL.NUMMER / TELEPHONE NUMBER
BEROEP / PROFESSION

Roei-ervaring / Rowing experience?
Bij welke vereniging? / Which club?
Van:
⃝ scullen / sculling

⃝ JA / YES

⃝ NEE / NO

Tot:
⃝ boordroeien / sweep rowing

Wilt u actief worden als vrijwilliger? /Do you want to become a
volunteer?
Heeft u ervaring als coach? /Do you have experience in coaching?
Heeft u ervaring als stuur? / Are you experienced in steering?
Heeft u een BHV/EHBO diploma? /Do you possess a First Aid diploma?
Heeft u bestuurs-/commissie-ervaring binnen een vereniging?
Do you have management experience in sports clubs?

⃝ wedstrijdroeien
⃝ ja /yes ⃝ nee/no
⃝
⃝
⃝
⃝

ja /yes
ja /yes
ja /yes
ja /yes

⃝ nee/no
⃝ nee/no
⃝ nee/no
⃝ nee/no

Per wanneer wilt u lid worden?
When would you like to start your
membership?
ZEILEN / SAILING
Wilt u gaan zeilen bij de Hoop? / Do you want to participate in sailing at the Hoop?
⃝ ja /yes ⃝ nee/no
Waar en hoe lang heeft u gezeild? / Where and how long have you been sailing?

NB Hier zijn geen extra kosten aan verbonden / there are no extra costs for sailing
Door ondertekening machtigt u de Hoop tot automatische incasso van het entreegeld / jaarlijkse
contributie / sleutelgeld. By signing you authorize the Hoop for automatic collection of entrance fee /
annual contribution / key money:

IBAN banknummer /
IBAN account number
Naam rekeninghouder /
Name of accountholder
Datum / Date

Handtekening / Signature

NB: Door ondertekening geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens en ga ik akkoord met het
privacybeleid van de Hoop en geef ik toestemming voor het maken van foto’s en video’s tijdens door De Hoop
georganiseerde evenementen en het gebruik hiervan op de website en sociale media van De Hoop.
NB: By signing this form I give permission to register and use my personal details. I agree with De Hoop’s privacy terms
and regulations and I agree that photos and videos taken at events related to De Hoop could be used on De Hoop’s
website and social media.
⃝ Ik maak graag gebruik van een betalingsregeling / I would like to pay in instalments (extra €40,-).

To be filled in by de Hoop:

⃝

Beginner - het lidmaatschap gaat in op de 1e lesdag.

⃝

Ervaren roeier:
VOORGEROEID en verkregen bevoegdheid:

⃝ Ervaren roeier: gaat voorroeien op zondag:

S1 – S2 – S3 / B1 – B2 – B3

………………
NB: naam en ervaring doorgeven aan examencie

