
Inschrijfformulier 
Alcmaria Flames 

 
 

 

Gegevens Alcmaria Flames lid : 

Aanmelding voor : 
⃝ ijshockeyschool (tot 17 jaar, maximaal 1 jaar) 
⃝ trainingslid 
⃝ wedstrijdlid 

Achternaam :  

Voorletter(s) :  

Roepnaam :                                                                                                                M  /  V 

Adres :  

Postcode / woonplaats :  

Telefoonnummer(s) :  

E-mailadres :  

Geboortedatum / -plaats:                                         te 

Nationaliteit :  

 

Gegevens ouder / verzorger (indien het lid jonger dan 18 jaar is) : 

Naam ouder :  

Telefoonnummer(s) :  

E-mailadres :  

 
 
Ben je eerder lid geweest van een ijshockeyvereniging?  Ja / Nee 
 
Naam vereniging : __________________________________ Jaar : _____________ 
 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden, verbonden aan het lidmaatschap 
van Vereniging Alcmaria Flames en kennis genomen te hebben van de statuten en huishoudelijk  
reglement van de vereniging en de contributies. Actuele contributies, statuten en het huishoudelijk 
reglement zijn te raadplegen via de website. Onder de 18 jaar is de handtekening van de 
ouder/verzorger verplicht. 
 
 
 
 
Datum : __________________ Handtekening : ____________________________________________ 
  



Inschrijfformulier 
Alcmaria Flames 

 
 

 
Toelichting op het inschrijfformulier 
Nieuwe leden dienen gelijktijdig met dit inschrijfformulier in te leveren: 
- pasfoto of goede foto zonder zonnebril, muts of pet; 
- kopie van legitimatiebewijs of uittreksel bevolkingsregister; 
- bewijs van opzegging bij oude vereniging, indien dit van toepassing is. 
 
Geheel ingevulde en ondertekende formulieren gaarne verzenden aan 
ledenadministratie@alcmariaflames.nl. 
 
Opzegging lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het 
einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand uiterlijk 
voor 1 mei. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of 
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
 
Contributie 
Elk lid dient voor aanvang van het nieuwe seizoen de contributie volledig te hebben voldaan. Je 
ontvangt tijdig een factuur. Wanneer aan de contributieplicht niet wordt voldaan, behoudt het 
bestuur het recht het lid de deelname aan de trainingen en wedstrijden te onthouden. De contributie 
wordt ieder seizoen, met instemming van de algemene vergadering, vastgesteld. 
 
Betaling in termijnen 
Wil je gebruik maken van de mogelijkheid van betaling in termijnen, dan dien je een verzoek hiervoor 
in te dienen bij de penningmeester. De termijnbetalingen worden zo ingedeeld dat voor het einde 
van het betreffende seizoen de gehele factuur betaald dient te worden. 
 
Overig 
- De Technische Commissie bepaalt in welk team je geplaatst wordt en/of je geplaatst kan worden; 
- Mochten er als gevolg van uw eerdere lidmaatschap van een ijshockeyvereniging door de 

Nederlandse IJshockeybond (NIJB) overschrijvingskosten in rekening worden gebracht, dan zullen 
deze per omgaande worden gefactureerd; 

- Persoonlijke boetes of boetes aan het team welke door de NIJB worden opgelegd worden verhaald 
op de persoon of het team die het betreft; 

- Vereniging Alcmaria Flames is niet aansprakelijk voor diefstal en ongevallen en daarmee verband 
houdend schade of letsel, ten tijde van trainingen en wedstrijden; 

- De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor 
verenigingsdoeleinden en ter informatie van IJshockey Nederland. De gegevens zullen niet aan 
derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven. 


