
Teamnaam
Voorletters Roepnaam Voorletters Roepnaam

Achternaam                                     Achternaam                                     

Adres

Postcode

POSTadres speelgelegenheid

POSTadres postcode en plaats

Heeft u dus de mogelijkheid om het digitale formulier te gebruiken doet u dat dan bij voorkeur.

alleen invullen wanneer het postadres afwijkt van het normale adres van de speellocatie

Als het mogelijk is vraagt het bestuur u om gebruik te maken van het digitale formulier welke op internet 
geplaatst is. Dat formulier is veel duidelijker als dit handgeschreven formulier.

De inschrijfformulieren kunnen alleen ingeleverd worden op de geplande inschrijfdagen. De formulieren 
moeten compleet met alle bijbehorende bescheiden worden ingeleverd. Op andere wijze ingeleverde 
formulieren worden niet geaccepteerd.

Na sluiting van de laatste inschrijfdag worden absoluut GEEN formulieren meer geaccepteerd

Speler 1 Captain / Jeugdbegeleider

Woonplaats

Telefoonnummer speelgelegenheid

Speelde vorig seizoen als team

Handtekening captain

Door het digitaal doorgeven van uw wedstrijduitslagen kan uw emailadres door de 
DONHN ook gebruikt worden voor het doorgeven van algemene zaken van de DONHN.
Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, en niet voor commerciele 
doeleinden worden gebruikt.

Handtekening reservecaptain

Alleen locaties die in het bezit zijn van een horecavergunning kunnen als speelgelegenheid van een 
DONHN team worden aangemeld.

Speelde vorig seizoen in divisie/poule

Geboortedatum

Mobiel

Telefoon

Door het ondertekenen van dit formulier schrijft u niet alleen uw team in, maar geeft u tevens toestemming voor het plaatsen 
van de telefoonnummers van de captain en reservecaptain op de site van de DONHN.

Telefoon

Mobiel

Lidnummer

Postcode

TEAMGEGEVENS 2014/2015 Speler 2 Reservecaptain

Lidnummer

Postcode en woonplaats

DIT FORMULIER NIET OPSTUREN !!! U KUNT HET ALLEEN INLEVEREN OP DE INSCHRIJFDAGEN

Speeldag                         

AdresNaam speelgelegenheid

Adres speelgelegenheid

Woonplaats

Geboortedatum

BEKERCOMPETITIE

Seniorenteam
Jeugdteam

Ma

Ja Nee

Di Woe Do Vrij
Za (jeugd) Zo (jeugd) M V M V



Achternaam

Let op!! Nieuwe leden dienen 1 recente pasfoto (1x) EN een kopie legitimatiebewijs in te leveren

Speler 3

Woonplaats 

Geboorte-
datum

De telefoonnummers op deze zijde 
worden niet digitaal opgeslagen. 
Deze worden allleen gebruikt in 
bijzondere gevallen om de 
meerderheid van een team te 
kunnen bereiken. 
  
Alle spelers verklaren dat zij zich 
niet bij een andere NDB 
lidorganisatie hebben ingeschreven 
voor het seizoen 2014/2015. 
  
Tevens verklaren alle leden op dit 
formulier dat zij hun lidmaatschap 
van de DONHN per 1 juli 2015 
opzeggen.

Postcode

Lidnummer

Voorletters Roepnaam

Adres

Telefoon

M V Achternaam

Speler 4

Woonplaats 

Geboorte-
datum

Postcode

Lidnummer

Voorletters Roepnaam

Adres

Telefoon

M V Achternaam

Speler 5

Woonplaats 

Geboorte-
datum

Postcode

Lidnummer

Voorletters Roepnaam

Adres

Telefoon

VM

Achternaam

Speler 6 

Woonplaats 

Geboorte-
datum

Postcode

Lidnummer

Voorletters Roepnaam

Adres

Telefoon

VM Achternaam

Speler 7

Woonplaats 

Geboorte-
datum

Postcode

Lidnummer

Voorletters Roepnaam

Adres

Telefoon

M V Achternaam

Speler 8

Woonplaats 

Geboorte-
datum

Postcode

Lidnummer

Voorletters Roepnaam

Adres

Telefoon

M V Achternaam

Speler 9

Woonplaats 

Geboorte-
datum

Postcode

Lidnummer

Voorletters Roepnaam

Adres

Telefoon

M V
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Teamnaam
Voorletters
Roepnaam
Voorletters
Roepnaam
Achternaam                                     
Achternaam                                     
Adres
Postcode
POSTadres speelgelegenheid
POSTadres postcode en plaats
Heeft u dus de mogelijkheid om het digitale formulier te gebruiken doet u dat dan bij voorkeur.
alleen invullen wanneer het postadres afwijkt van het normale adres van de speellocatie
Als het mogelijk is vraagt het bestuur u om gebruik te maken van het digitale formulier welke op internet 
geplaatst is. Dat formulier is veel duidelijker als dit handgeschreven formulier.
De inschrijfformulieren kunnen alleen ingeleverd worden op de geplande inschrijfdagen. De formulieren 
moeten compleet met alle bijbehorende bescheiden worden ingeleverd. Op andere wijze ingeleverde 
formulieren worden niet geaccepteerd.
Na sluiting van de laatste inschrijfdag worden absoluut GEEN formulieren meer geaccepteerd
Speler 1 Captain / Jeugdbegeleider
Woonplaats
Telefoonnummer speelgelegenheid
Speelde vorig seizoen als team
Handtekening captain
Door het digitaal doorgeven van uw wedstrijduitslagen kan uw emailadres door de DONHN ook gebruikt worden voor het doorgeven van algemene zaken van de DONHN.
Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, en niet voor commerciele doeleinden worden gebruikt.
Handtekening reservecaptain
Alleen locaties die in het bezit zijn van een horecavergunning kunnen als speelgelegenheid van een 
DONHN team worden aangemeld.
Speelde vorig seizoen in divisie/poule
Geboortedatum
Mobiel
Telefoon
Door het ondertekenen van dit formulier schrijft u niet alleen uw team in, maar geeft u tevens toestemming voor het plaatsen 
van de telefoonnummers van de captain en reservecaptain op de site van de DONHN.
Telefoon
Mobiel
Lidnummer
Postcode
TEAMGEGEVENS 2014/2015	
Speler 2 Reservecaptain
Lidnummer
Postcode en woonplaats
DIT FORMULIER NIET OPSTUREN !!! U KUNT HET ALLEEN INLEVEREN OP DE INSCHRIJFDAGEN
Speeldag                         
Adres
Naam speelgelegenheid
Adres speelgelegenheid
Woonplaats
Geboortedatum
BEKERCOMPETITIE
Achternaam
Let op!! Nieuwe leden dienen 1 recente pasfoto (1x) EN een kopie legitimatiebewijs in te leveren
Speler 3
Woonplaats 
Geboorte-datum
De telefoonnummers op deze zijde worden niet digitaal opgeslagen. Deze worden allleen gebruikt in bijzondere gevallen om de meerderheid van een team te kunnen bereiken.
 
Alle spelers verklaren dat zij zich niet bij een andere NDB lidorganisatie hebben ingeschreven voor het seizoen 2014/2015.
 
Tevens verklaren alle leden op dit formulier dat zij hun lidmaatschap van de DONHN per 1 juli 2015 opzeggen.
Postcode
Lidnummer
Voorletters
Roepnaam
Adres
Telefoon
Achternaam
Speler 4
Woonplaats 
Geboorte-datum
Postcode
Lidnummer
Voorletters
Roepnaam
Adres
Telefoon
Achternaam
Speler 5
Woonplaats 
Geboorte-datum
Postcode
Lidnummer
Voorletters
Roepnaam
Adres
Telefoon
Achternaam
Speler 6	
Woonplaats 
Geboorte-datum
Postcode
Lidnummer
Voorletters
Roepnaam
Adres
Telefoon
Achternaam
Speler 7
Woonplaats 
Geboorte-datum
Postcode
Lidnummer
Voorletters
Roepnaam
Adres
Telefoon
Achternaam
Speler 8
Woonplaats 
Geboorte-datum
Postcode
Lidnummer
Voorletters
Roepnaam
Adres
Telefoon
Achternaam
Speler 9
Woonplaats 
Geboorte-datum
Postcode
Lidnummer
Voorletters
Roepnaam
Adres
Telefoon
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