
Ondertekening 
De captain EN de reservecaptain (bij de jeugd, de begeleider) dienen op het inschrijfformulier 

hun handtekening te plaatsen dat zij akkoord gaan met het plaatsen van de benodigde 

persoonlijke gegevens op de internetsite www.donhn.nl. Zonder deze gegevens kunnen 

personen niet worden gezien als zijnde captain of reservecaptain (bij de jeugd, de begeleider).  

Het emailadres wat u gebruikt voor het digitaal inzenden van de kan 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 commerciële doeleinden 

worden gebruikt. 

Telefoonnummers overige leden 
De telefoonnummers van de overige leden (niet de captain en reservecaptain) worden niet 

digitaal opgeslagen. Deze worden alleen gebruikt in bijzondere gevallen om de meerderheid 

van een team te kunnen bereiken. 

De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, en niet voor commerciële doeleinden 

worden gebruikt. 

Toelichting op de eenmalige bankmachtiging 
1. De contributie van het gehele team dient via een éénmalige machtiging te worden 

voldaan. 

2. De bankmachtiging dient gelijk met het inschrijfformulier te worden ingeleverd. 

3. De bankmachtiging dient duidelijk en in blokletters te worden ingevuld. 

4. De bankmachtiging dient ondertekend te worden door de REKENINGHOUDER. 

5. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor voldoende saldo ten tijde dat de 

bankmachtiging wordt afgeschreven. 

6. Wanneer een éénmalige bankmachtiging hoger is dan € 250,00 dan zal deze in 2 of meer 

verschillende transacties worden afgeschreven. 

7. Een team is pas ingeschreven als het totale verschuldigde bedrag ontvangen is door de 

DONHN. 

 

VOORKEUR DIGITALE INSCHRIJFFORMULIER 

Als het mogelijk is vraagt het bestuur u om gebruik te maken van het digitale formulier wat 

op internet staat. Dat formulier is veel duidelijker als een handgeschreven formulier. Heeft u 

dus de mogelijkheid om het digitale formulier te gebruiken, dan heeft dat de voorkeur. 

 

Inschrijfdagen  

 

Café De Swan Heerhugowaard zo 22 juni 2014 15.00-16.00 uur 

De Kersepit Hoorn di 24 juni 2014 20.00-21.00 uur 

Sportcafé De Klamp Andijk vrij 27 juni 2014 20.00-21.00 uur 

Sportcafé Alkmaar Alkmaar vrij 4 juli 2014 20.00-21.00 uur 

Dartcafé Gieterij Den Helder zo 6 juli 2014 14.00-16.00 uur 

Café De Swan Heerhugowaard zo 20 juli 2014 14.00-16.00 uur 

 

Na sluiting van de laatste inschrijfdag worden absoluut  

GEEN formulieren meer geaccepteerd.  

Toelichting bij het inschrijfformulier 
1. U kunt zich uitsluitend inschrijven via het inschrijfformulier. 

2. De definitieve contributie wordt vastgesteld op de ALV van 25 juni 2014. (was 30,00 

senioren/15,00 jeugd) 

3. Een team bestaat uit minimaal 4 personen. Maximaal is onbeperkt. 

4. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend met een bijgevoegde éénmalige 

bankmachtiging. 

5. Recreanten gebruiken het formulier INSCHRIJVING RECREANTEN. 

6. Bij nieuwe leden vult men "Nieuw lid" in op de plaats van het lidnummer. Nieuwe 

leden dienen 1 recente pasfoto en een DUIDELIJKE kopie van een geldig legitimatie-

bewijs in te leveren. Naam, teamnaam en geboortedatum op achterzijde foto !! 

7. Leden die het afgelopen seizoen geen lid waren, maar nog wel in het bezit zijn van een 

stamkaart met pasfoto dienen alleen een DUIDELIJKE kopie van een geldig 

legitimatiebewijs bij te voegen. 

8. Men is pas speelgerechtigd als men in het bezit is van een geldige stam- EN jaarkaart. 

9. Jeugdleden in de seniorencompetitie betalen senioren inschrijfgeld. 

10. Om aan de jeugdcompetitie deel te nemen moet men minimaal 8 en maximaal 17 jaar 

zijn, peildatum is 01-09-2014. 

11. Leden die op 1 september 2014 nog geen 18 zijn, (geboren na 01-09-1996), dienen een 

getekende akkoordverklaring van de ouders/voogd in te leveren. Het formulier is op te 

vragen bij het secretariaat of via www.donhn.nl 

12. Deelname van jeugd in de seniorencompetitie is mogelijk vanaf het moment dat men 

de leeftijd van 16 jaar bereikt. Uitzondering wordt gemaakt voor jeugdleden die in 

seizoen 2013/2014 reeds aan de seniorencompetitie deelnamen (peildatum 01-01-

2014). 

13. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de captain van het team dat 

hij/zij op de hoogte is van het feit dat wanneer een inschrijfformulier onleesbaar/te 

laat/onvolledig is ingevuld, of de betaling niet of niet geheel ontvangen is door de 

DONHN, dit team NIET wordt ingeschreven. 

14. De captain EN de reservecaptain (bij de jeugd, de begeleider) dienen op het inschrijf-

formulier hun handtekening te plaatsen dat zij akkoord gaan met het plaatsen van de 

benodigde persoonlijke gegevens op de internetsite www.donhn.nl. Zonder deze 

gegevens kunnen personen niet worden gezien als zijnde captain of reservecaptain (bij 

de jeugd, de begeleider). 

15. Alleen locaties die in het bezit zijn van een horecavergunning kunnen als 

speelgelegenheid van een DONHN team worden aangemeld. 

16. De inschrijfformulieren kunnen alleen ingeleverd worden op een van de geplande 

inschrijfdagen. 

17. De formulieren moeten compleet met alle bijbehorende bescheiden worden 

ingeleverd. 

18. Op andere wijze ingeleverde formulieren worden niet geaccepteerd. 

19. Alle gegevens moeten worden ingevuld, ook als ze niet zijn veranderd. 

20. Ook de telefoonnummers van de overige spelers moeten worden ingevuld. Deze zullen 

echter niet openbaar gemaakt worden. 

 

Na sluiting van de laatste inschrijfdag worden absoluut  

GEEN formulieren meer geaccepteerd. 


