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Aanmeldingsformulier 4x4 beach v.v. Harambee 
Hierbij melden ondergetekenden zich aan als 4x4 beachlid van volleybalvereniging Harambee te Enschede en gaan 
ondergetekenden akkoord met de voorwaarden zoals op dit aanmeldingsformulier vermeldt. Dit 
aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden ingeleverd. De contactpersoon is 
verantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld en  alle sancties die aan het team worden opgelegd. 
 
Persoonlijke gegevens contactpersoon (teamlid 1): 

Roepnaam:  ………………………………………………… Voorletters: ……………………………………. 
Achternaam:  ………………………………………………… Geboortedatum: ……………………………………. 
Telefoonnummer: ………………………………………………… Geslacht:  Man | Vrouw 
E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
IBAN-nummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Straat en Huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:  ………………………………….. Plaats: ………………………………………………………………. 

 

Plaats:   …………………………………………………. Handtekening:   
Datum:   …………………………………………………. 
Ben je ooit al eens eerder lid geweest van v.v. Harambee?  Ja | Nee 

Persoonlijke gegevens teamlid 2: 
Roepnaam:  ………………………………………………… Voorletters: ……………………………………. 
Achternaam:  ………………………………………………… Geslacht:  Man | Vrouw 
E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaats:   …………………………………………………. Handtekening:   
Datum:   …………………………………………………. 
Ben je ooit al eens eerder lid geweest van v.v. Harambee?  Ja | Nee 

 

Persoonlijke gegevens teamlid 3: 
Roepnaam:  ………………………………………………… Voorletters: ……………………………………. 
Achternaam:  ………………………………………………… Geslacht:  Man | Vrouw 
E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaats:   ………………………………………………… Handtekening:   
Datum:   ………………………………………………… 
Ben je ooit al eens eerder lid geweest van v.v. Harambee?  Ja | Nee 

 

Persoonlijke gegevens teamlid 4: 
Roepnaam:  ………………………………………………… Voorletters: ……………………………………. 
Achternaam:  ………………………………………………… Geslacht:  Man | Vrouw 
E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaats:   …………………………………………………. Handtekening:   
Datum:   …………………………………………………. 
Ben je ooit al eens eerder lid geweest van v.v. Harambee?  Ja | Nee 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de leden van het bestuur. Contactinformatie is te vinden 
op de website: www.harambee.nl 
 

Voorwaarden 4x4 beach lidmaatschap v.v. Harambee: 
1. Ondergetekende verklaart zich te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals die vermeld staan in de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement van volleybalvereniging Harambee. 
2. Het lid dient gedurende het gehele lidmaatschap in bezit te zijn van een geldige UnionCard of CampusCard en aan de daaropvolgende 

verplichting tot het betalen van de verenigingsheffing voor Harambee te voldoen. Indien het lid hier niet aan voldoet, zal Harambee 
alle hieruit voortvloeiende kosten verhalen op het lid. 

3. Het beach-lidmaatschap eindigt automatisch op 31 augustus van het jaar van inschrijving. 
4. Ondertekende gaat akkoord met het privacybeleid, dat te vinden is op de website van Harambee en gaat akkoord met de verwerking 

van zijn/haar persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap. 
 

 

Gelieve dit inschrijfformulier in te leveren bij het bestuur, de technische commissie of in de Harambee 
brievenbus in het sportcentrum. 

http://www.harambee.nl/
http://www.harambee.nl/

