
Ondergetekende

Familienaam ………………………… M/V*
Voorletters+roepnaam …………………………
Nationaliteit …………………………
Adres …………………………
Postcode ………………………… Woonplaats ……………………………
Geboortedatum ………………………… Geboorteplaats ……………………………
email …………………………
Tel. Nummer ………………………… evt. 2e tel nr ……………………………

wenst ingeschreven te worden als
ᴑ lid sportbeoefend ᴑ Cricket
ᴑ lid, niet aktief ᴑ Tennis
ᴑ donateur ᴑ HUK algemeen
KNCBnr ……….. ᴑ HUK Hartenzorg
NIOBBnr ……….. ᴑ Badminton

ᴑ Bowls

Heeft u bij een andere vereniging aktief 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 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 de algemeen penningmeester te machtigen middels het 
bijgevoegde machtigingsformulier
De contributie wordt geïnd zoals door u aangegeven op bijgaand machtigingsformulier
•Lidmaatschap geldt ALTIJD voor een heel seizoen. Opzeggingen dienen SCHRIFTELIJK, 
uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen gericht te worden aan de 
ALGEMEEN SECRETARIS conform art. 6 van de statuten.
•Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende tevens zich te 
onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (verkrijgbaar bij de
algemeen secretaris) alsmede aan besluiten genomen door het Algemeen Bestuur, 
de algemene ledenvergadering en de afdelingsbesturen.  
•Verder verklaart ondergetekende dat hij of zij schade aan eigendommen van Quick 1888 
en/of Sportpark de Dennen BV, die door hem of haar  of zijn of haar toedoen worden 
aangebracht, volledig te zullen vergoeden.

Nijmegen,………….. 20…. Handtekening………………………..
Indien jonger dan 18 jaar, handtekening ouder/voogd

(*) door halen wat hier van toepassing is



Machtigingskaart

Ondergetekende
Naam rekeninghouder
……………………………………………………………
Adres…………………………………………………..
Postcode……………………………………………..
Woonplaats…………………………………………
Telefoon………………………………………………
IBAN nr……………………………………………….
Naam lid………………………………………………
Geboortedatum lid………………………………
indien van toepassing
lidnummer…………………………………………..

Verleent hierbij tot wederopzegging of in geval van opzegging van het lidmaatschap 
toestemming aan:

Quick 1888, Dennenstraat 25, 6543JP, Nijmegen

om de jaarlijks verschuldigde contributie af te schrijven op de volgende wijze:

0 Per halfjaar
0 Per jaar

Datum

Handtekening

Bij minderjarigen dient de kaart ondertekend te worden door een ouder, voogd of toeziend voogd


