Schietvereniging "Willem Tell"
HENGELO GLD

Secretariaat:
Email

Elderinkweg 3
7255 KA Hengelo Gld
secretaris@svwillemtell-hgld.nl

Vragenlijst, in te vullen voor senioren bij de aanvraag van het lidmaatschap van S. V. Willem Tell te
Hengelo.
1. Personalia
Naam

:

Roepnaam

:

Voorna(a)m(en)

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail adres

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Beroep

:

Nationaliteit

:

Mobiel

..

2. Wat is voor u de reden om lid te worden van een schietsport vereniging?

3. Door wie of wat bent u op onze vereniging opmerkzaam gemaakt?

4. Wie kunt u als referentie opgeven? (tenminste twee personen)
1

.te

Tel. nr.

2

..te

Tel. nr.

5. Bent u eerder lid van een schiet vereniging geweest?
Zo ja, welke vereniging

Ja / Nee.*

6. Bent u nu nog elders lid van een andere schiet vereniging?
Zo ja, welke vereniging

Ja / Nee.*

7. Zo ja, is die vereniging aangesloten bij een overkoepelende organisatie?
Zo ja welke en onder welk nummer?

Ja / Nee.*

8. Blijft u lid van die vereniging?
Zo ja, van welke vereniging word u hoofdlid?
Zo nee, wat is de reden van uw opzegging?
9. Heeft u een K. N. S. A. licentie?

Ja / Nee.*
Willem Tell Hengelo/Elders.*

Ja / Nee.*Nr

.

10.Bent u in het bezit van een verlof tot het voorhanden hebben
van (schiet)wapens?
Zo ja, uit welke hoofde?

Ja / Nee.*
.

Door wie is dit verlof afgegeven?

..

Wat is het nummer van dit verlof?...........................................................
(kopie bijvoegen)

11.Bent u bereid in de kennismakingsperiode gemiddeld 1 x per week
(behoudens verhindering) onder toezicht aan de schietoefeningen
deel te nemen?

Ja / Nee.*

N.B. Indien naar het oordeel van het bestuur, in de kennismakingsperiode te weinig aan de
schietoefeningen is deelgenomen, kan deze periode met onbepaalde tijd worden verlengd.
12.Bent u bereid tot het verrichten van werkzaamheden voor de
vereniging tijdens de normale openingstijden en door Willem Tell
georganiseerde evenementen?

Ja / Nee.*

13.Bent u bereid interne werkzaamheden voor de vereniging te verrichten

Ja / Nee *

14.Bent u bereid om in een commissie en/of bestuur plaats te nemen?

Ja / Nee.*

15.Kunt u een bewijs omtrent gedrag overleggen?

Ja / Nee.*

16.Heeft u bezwaar tegen het inwinnen van inlichtingen door het
bestuur van S. V. Willem Tell bij derden?

Ja / Nee.*

17.Andere door u te geven van belang zijnde informatie

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Hengelo (Gld) d.d. .....................
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Bij inlevering van dit formulier, tevens twee pasfoto's inleveren.
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november van het lopende contributie jaar bij de secretaris binnen te zijn.
Bij overschrijding van deze termijn is het volledige bedrag voor het opvolgende jaar aan de overkoepelende
organisatie alsmede de contributie over het lopende en het volgende kwartaal verschuldigd.
Het opzettelijk onjuist of niet volledig invullen van dit formulier kan weigering van, of ontzetting uit, het
lidmaatschap tot gevolg hebben.
De aanmelding is pas definitief nadat 2 pasfoto's alsmede het bewijs van goed gedrag bij de secretaris is
ingeleverd.

Niet in te vullen door de aanvrager.
Ingevuld ten overstaan van

:

.. d.d.

:

-

..-20

..

Ingeleverd bij

:

.. d.d.

:

-

..-20

..

2 pasfoto's

:

.. d.d.

:

-

..-20

..

Verklaring gedrag

:

.. d.d.

:

-

..-20

..

Uitgehangen

:

.. d.d.

:

-

..-20

..

Advies mentor

:

.. d.d.

:

-

..-20

..

Beslissing bestuur

:

.. d.d.

:

-

..-20

..

versie 19-12-2010

