
Melding Nieuw Lidmaatschap DVS 

Handboogsportvereniging De Vrije Schutter Sportlaan Driene 11 7552 HG Hengelo 

E-mail: Info@devrijeschutter.nl  KvK Nr: 40075400  NL IBAN: NL23RABO0368392643 

Contributie   per maand  per jaar 

Junioren (tot 18 jaar)   €  13,25  € 159,00 
Senioren (vanaf 18 jaar)   €  16,00  € 192,00 
 
Éénmalig inschrijfgeld van € 20,00. 
Dit wordt verrekend met het betaalde bedrag van de kennismakingscursus, mits deelgenomen. 
U bent verplicht de betaling te laten geschieden door middel van automatisch incasso. 
U dient hiertoe de machtiging aan de onderzijde van dit formulier in te vullen. 
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden doorgegeven, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. 

 
Persoonsgegevens 
 
Achternaam:  ____________________________________ Voorletter(s):______________ 
 
Roepnaam:  _________________________________________________________________ 
 

Geboortedatum:  ___-___-_____    Geslacht:  ☐Man  ☐Vrouw 

 
Postcode:  _________________ Plaats: ___________________________________ 
 
Straatnaam:  ________________________________ ____ Huisnummer: _____________ 
 
Telefoonnummer:  _________________________________________________________________ 
 
Telefoon Mobiel:  _________________________________________________________________ 
 
E-mail adres:*  _________________________________________________________________ 
(* Om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven en verenigingsmail) 
 

Contactgegevens ouder/verzorger 
Naam:   _________________________________________________________________ 
 
Telefoon:   _________________________________________________________________ 
 
E-mail adres:  _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening Lid:  _________________ Handtekening ouder/verzorger:  ______________ 
 
 

Machtiging 
 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan “Handboogsportvereniging De Vrije Schutter”, 
rek.nr.: NL23RABO0368392643, om per maand het contributiebedrag af te schrijven van: 
 
Rekening nummer (IBAN): ________________________________________________________________ 
 
Ten name van:     ________________________________ 
   
Adres: __________________________________________     Woonplaats:  _______________ 
 
Wegens verschuldigde contributie aan “Handboogsportvereniging De Vrije Schutter”  
 
 
Datum ___-___- ____  Handtekening rekeninghouder: ________________________
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De vereniging kan niet zonder vrijwilligers en daarom verwacht het bestuur dat iedereen iets voor de vereniging doet.  
Dit kan zijn door het ondersteunen van een commissie of het toetreden tot een commissie.  
Hoe meer mensen helpen hoe minder tijd het kost!! 
 
Hieronder een beschrijving van de voorkomende werkzaamheden van de commissies: 

 
 

Materiaalcommissie: Onderhoud van het materiaal (pijlen plakken e.d.) 

 Onderhoud van het terrein en gebouwen 

 Eigen doelen maken / repareren 

 Inkoop van nieuw materiaal 

 Up-to-date houden van de voorraad 

 Uitgifte van verenigings-materiaal 

  

Kantinecommissie: Verkoop van drank / versnaperingen (bardienst) 

 Schoon houden van de kantine / sanitair 

  

Activiteitencommissie: Organiseren van verenigingsactiviteiten 

  

Begeleidingscommissie: Begeleiden van nieuwe leden 

 Begeleiden/organiseren van een clinic 

 Helpen bij het bewaken van de veiligheid aan de meet 

  
Baancommissie: Is verantwoordelijk voor de veiligheid aan de meet 

 Geeft de baan vrij voor het schieten / halen van pijlen. 
 

 

 
Hieronder kunt u d.m.v. aanvinken aangeven welke commissie u wilt ondersteunen of wilt 
versterken. 
 

Commissie 
Ik heb interesse om de 

commissie te versterken 

De commissie mag contact 
met mij opnemen voor 

ondersteunende 
werkzaamheden 

Materiaalcommissie     

Kantinecommissie     

Activiteitencommissie     

Begeleidingscommissie     

Baancommissie     

 
Naam: _______________________________________________ 
 
Handtekening: _________________________________________ 
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