
FCC de Fivelcrossers

Opwierderweg 59 9902 RB Appingedam

E-mail: pen.fivelcrossers@gmail.com

Website: www.fccdefivelcrossers.nl

Inschrijf-formulier:

Naam, adres gegevens:

Voorletters: Roepnaam:

Tussenvoegsel: Achternaam:

Geboorte datum: Geslacht: Man/Vrouw/Jongen/Meisje*

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

E-mail: Telefoonnummer:

Eventueel medische klachten of beperkingen van de rijder: 

Licentie NFF / KNWU

Zowel de NFF-licentie als de KNWU-licentie zijn verplicht om aan te schaffen. De NFF-licentie en KNWU basislicentie worden 

door FCC de Fivelcrossers aangevraagd. Hiervoor dient u een kopie van een paspoort of ID-Kaart** van het lid aan te leveren.

De kosten voor beide licenties (NFF-licentie € 10,- en KNWU €11,50,- (prijspeil 2018) worden door de club bij u eenmalig per

kalenderjaar in rekening gebracht. Wedstrijdlicenties en het bmx stuurbordnummer bij de KNWU dient u zelf aan te vragen, als

je KNWU wedstrijden wilt gaan rijden.

De kosten voor de wedstrijdlicentie wordt rechtstreeks door de KNWU bij u in rekening gebracht. 

NB: Indien u al een licentie heeft bij een andere club vragen wij u het volgende in te vullen:

Huidige licentie en/of overschrijving

Naam huidige vereniging: ________________________ Plaats: ________________________

                  Ja, ik wil mijn NFF licentie overschrijven naar FCC de Fivelcrossers.  

                  Ja, ik wil mijn KNWU licentie onderbrengen naar FCC de Fivelcrossers.

             Nee, ik behoud mijn licenties bij de huidige club en wordt alleen trainingslid. 

Onze vrijwilligerstaken:

Bereid te helpen met:  Mede organiseren van evenementen, als ook de wedstrijden

Graag aankruisen waar u mee   Helpen bij de sponsoractiviteiten (bijv. sponsors benaderen, netwerken enz.)

wilt helpen.  Helpen aan het onderhoud van de gebouwen 

 Helpen aan het onderhoud groen/baan (bijv. grasmaaien, onkruid, trillen enz.)

 Kantinedienst draaien tijdens de wedstrijden en trainingen

 Schoonmaakwerkzaamheden in en om de gebouwen

Ondertekening:

Datum:

Handtekening…………………………

Naam ouder/voogd:…………………………

Handtekening ouder/voogd (indien nog geen 18)…………………………

Let-op!: Alle mutaties dan wel opzeggingen dienen te allen tijde schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het secretariaat van

FCC de Fivelcrossers. (Behalve KNWU licentie zaken, deze dienen zelf digitaal via de website van de KNWU te worden geregeld).

Opzeggingen dienen vóór 1 november kenbaar zijn gemaakt.

Dit fornulier ondertekend en samen met het getekende AVG formulier afgeven bij één van de bestuursleden.

* doorhalen wat niet van toepassing is      **Op het kopie-ID moet de foto, naam, geboortedatum en geslacht zichtbaar zijn. De rest mag zwart gemaakt worden.

Inschrijfformulie versie: v1.1

Alle velden dienen te worden ingevuld van het aspirant lid. 


