
 

Indien het bovenstaande lid jonger dan 16 jaar is, dient het formulier ondertekend te worden door ouder of voogd 

 

 

 

Ondergetekende         

Familienaam …………………………………………………………………..……..     M / V  

Voorletters + roepnaam …………………………………………………..…… 

Nationaliteit …………………………………………………………………..………                      

Adres ………………………………………………………………………………………  

Postcode …………………………    Woonplaats ……………………………..…  

Geboortedatum ………………… Geboorteplaats ……………………………       

Email …………………………             Tel. Nummer ………………………… evt. 2e tel nr ………… 

Identiteitskaart / Paspoort nummer  ……………………………………… 

Kopie pasfoto 

 

Wenst ingeschreven te worden als: 

ᴑ Lid sportbeoefend    ᴑ Cricket                               

ᴑ Lid, niet aktief   N.A. Lid                ᴑ Tennis                 

ᴑ Donateur      ᴑ Badminton 

                                                                        ᴑ Bowls 

Heeft u bij een andere vereniging actief sport beoefend? ja/nee    * zo ja, bij welke 

vereniging?...................................................   

Bent u reeds lid bij Quick1888? ja/nee     * zo ja, welke afdeling? ……………………………………………….  

Bent u bereid vrijwilligerswerk te doen? ja/nee   * uiteraard benaderen wij u bij een ja graag om      

uw wensen te inventariseren. 

Algemene informatie Voor de afdelingen cricket en tennis start het seizoen op 1 januari, voor de 

overige afdelingen op 1 juli. 

- Om lid te worden dient u akkoord te gaan met de factuur welke de algemeen penningmeester u laat 

toezenden via de mail of post door ons facturatie systeem Club Collect. Daarmee kunt u binnen de 

aangegeven termijn de keuze maken of u deze contributiefactuur gaat betalen via Ideal of Incasso. 

- Het lidmaatschap geldt altijd voor een heel seizoen, opzeggingen dienen schriftelijk via een 

afmeldformulier in de daarvoor bestemde brievenbus of per mail te worden toegezonden aan de 

ledenadministratie vóór 1 juni van het lopende kalenderjaar.    ledenadm@quick1888.nl                    

Afd. Cricket en Tennis vóór 1 december. 

- Het lidmaatschap wordt (zonder schriftelijke afmelding) stilzwijgend  jaarlijks verlengd. 

- Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende, zich te houden aan de Statuten en 

het Huishoudelijk Reglement, alsmede aan de besluiten genomen door het Algemeen Bestuur, de 

Algemene Leden Vergadering en de Afdelingsbesturen.  

- Verder verklaart ondergetekende (gemachtigde) dat hij of zij schade aan eigendommen van Quick 

1888, die door toedoen van bovengenoemd lid zijn of worden aangebracht, volledig te vergoeden.  

__________________________________________________________________________________ 

 

AANMELDFORMULIER 

OMNIVERENIGING QUICK 1888 

mailto:ledenadm@quick1888.nl


 

Indien het bovenstaande lid jonger dan 16 jaar is, dient het formulier ondertekend te worden door ouder of voogd 

 

Ondergetekende    (gemachtigde),  

 

Naam: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en Woonplaats: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Nummer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bank-/girorekening: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Geeft hierbij tot beëindiging van het lidmaatschap toestemming aan Quick 1888 (Dennenstraat 25 te 

Nijmegen) de jaarlijks verschuldigde contributie In rekening te brengen via (aankruisen)  

 

[ ] Via Club Collect per jaar          [ ]Via Meedoenregeling Gemeente per jaar 

[ ] Via het Jeugdsportfonds per jaar  [ ] Via Stichting Leergeld  per jaar 

 

Datum…………………………………………………. 

 

Handtekening       Handtekening ouder/voogd  

 

 

 

 

Indien u actief lid bent van een van de sportafdelingen bij Quick 1888, mag u tegen een gereduceerd 

tarief lid worden van één van de andere sportafdelingen. 

   


