Fiets Cross Club

The Derrick Crossers

Padhuis Europaweg 66
7742 PL Coevorden
secretariaat@thederrickcrossers.nl

Inschrijfformulier The Derrick Crossers
Ledenadministratie:

Alfred Maatman
Galop 14
7884 NE
06-46770863

wedstrijdsecretariaat@thederrickcrossers.nl
www.thederrickcrossers.nl
Persoonlijke gegevens van de rijder / rijdster:
Voornaam:
Achternaam:
Straat & nummer:
Postcode & woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
Mobiel:
Email:
Jongen / meisje
Startnummer NFF
Persoonlijke gegevens van de ouders:
(indien van toepassing)
Titel:
Voorletter:
Achternaam:
Straat & nummer:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Email:
Informatie voor de training:
Huisarts:
Telefoon huisarts:
Gebruik medicijnen waarvan u denkt
dat dit bekend moet zijn bij de
trainer/begeleider:
Overige belangrijke informatie voor
de trainer/begeleider:

EHBO:
Voor de veiligheid van onze crossers hebben wij tijdens trainingen en wedstrijden altijd iemand aan de
baan staan die in het bezit is van een EHBO diploma.
Zou u (of één van de ouders), als u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma, dit hieronder aan
willen geven?
Ik heb een EHBO diploma
Eventueel naam ouder:
Zou u inzetbaar willen zijn tijdens
trainingen en/of wedstrijden?

Aanvullende info:
Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
● onze trainers op de baan of via secretariaat@thederrickcrossers.nl,
● het bestuur via bestuur@thederricckrossers.nl

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap geldt voor een deel van een jaar. Opzegging van een lidmaatschap kan slechts
schriftelijk via mail geschieden vóór het begin van 1e van de 7 e maand of voor 1e van de 12e maand bij de
ledenadministratie.
Inleveren:
U kunt dit formulier ingevuld inleveren / opsturen naar de ledenadministratie.
Tevens dient er en uittreksel van het bevolkingsregister of een kopie van de identiteitskaart
ingeleverd te worden. (zowel voor als achterzijde)
Automatische afschrijving:
Ik ga akkoord dat The Derrick Crossers contributie a €10,- per maand en eventuele wedstrijdkosten
automatisch van mijn rekening af mag schrijven.
Rekeningnummer:

N L
t.n.v
Handtekening:
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