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Aanmeldingsformulier 

 

Formulier invullen en daarna mailen aan ledenadministratie@dhc-voetbal.nl (ook senerioren leden) 
Indien gewenst kunt u het ingevulde formulier ook persoonlijk inleveren in de bestuurskamer van DHC op de 1e 
verdieping van het clubgebouw  
of per post sturen naar:                         Delfia Hollandia Combinatie   t.a.v. ledenadministratie 
                                                                   Postbus 1093                             2600  BB Delft 
 

 

Welkom          
 
We vinden het super dat jij bij DHC wilt komen voetballen en hopen je binnenkort als lid te mogen verwelkomen. We 
vragen je het aanmeldingsformulier zo veel mogelijk te vullen en te mailen naar ledenadministratie@dhc-voetbal.nl of 
persoonlijk in te leveren in de bestuurskamer van DHC op de 1e verdieping.  
 
Na dit aanmeldingsformulier zullen we je uitnodigingen voor de intake procedure om je in te schrijven bij DHC. 

Let op ! Dit is dus nog geen inschrijf formulier !   
 
Algemeen          
 
DHC is opgericht in 1910 en traint en speelt op het sportpark aan de Brasserskade, Sportring 2 – 2616 LK  Delft. De 
clubkleuren zijn groen/zwart shirt, witte broek en groene kousen. Bij DHC spelen we tm O17 met gemengde teams van 
jongens en meisjes. Daarboven gaan we in de komende tijd een MO17 en een Damesteam proberen te creëren.  
 
Elk lid wordt geacht te begrijpen hoe wij willen dat de club met jou omgaat en wat de club van jou verwacht. Dit vind je 
terug in het “DHC Mission Statement – Zo zien wij DHC”.  
 
Mission Statement DHC         
 
De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden, na inschrijving, opgenomen in het ledenbestand van onze 
vereniging.  
 
Gebruik persoonsgegevens         
 
De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden, na inschrijving, opgenomen in het ledenbestand van onze 
vereniging.  
 
Bij jeugdleden: inzet ouder(s)/verzorger(s) als vrijwilliger:         
 
DHC kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Bij jeugdleden verwachten wij dat ouder(s)/verzorger(s) ook een 
bijdrage leveren. Hiervoor zijn er veel mogelijkheden. U vindt dit op het vrijwilligers formulier 
 
Betaling met de ooievaarspas        
 
Leden die voor de betaling van de contributie gebruik maken van de ooievaarspas, zijn zelf verantwoordelijk voor het 
scannen van hun pas voor 30 september.  
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Aanmeldingsformulier 
 

Persoonsgegevens aspirant lid Let op: Legitimatie verplicht vanaf 14 jaar                 
 
Achternaam: ……………………………..……………………. Tussenvoegsel: ……………………………..……………………. 
 
Roepnaam:  ……………………………..……………………. Voorletters: ……………………………..……………………. 
 
Nationaliteit: ……………………………..……………………. Geslacht: Man / Vrouw 
 
Geboortedatum: ……………………………..……………………. Geboorteplaats: ……………………………..……………………. 
 
Straat: ……………………………..……………………. Huisnummer: ……………………………..……………………. 
 
Postcode: ……………………………..……………………. Woonplaats: ……………………………..……………………. 
 
Contactgegevens aspirant lid         
 
Telefoon: ……………………………..……………………. Mobiel: ……………………………..……………………. 
 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………….  
 
1e aanspreekpunt moeder / vader / verzorger (*) invullen onder telefoon / email adres 1 
 
Indien minderjarig          
 
Naam 1 ouder/verzorger:    .…………..………………..……………………………………………. GSM  1.………………………..……………………. 
 
E-mailadres 1 ouder/verzorger:  .……………..……….……………………………..…………………….……………………………..……………………. 
 
Naam 2 ouder/verzorger :  ……………………………………………………..……………………. GSM 2…….…………………..……………………. 
 
E-mailadres 2 ouder/verzorger:  ………..……..…………………………………… ……………….……………….…………………..……………………. 
 
Meldt zich aan  voor:          
 
O  Jeugdvoetbal (vanaf 5 jaar)    O  Senioren selectie    O  Senioren recreatief        O  Senioren mee trainen recreatief 
 
O   Team ……………………………………………………………….  Gewenste ingangsdatum :  ……….………………………………… 
 
Heeft u of uw zoon/dochter één van de laatste 3 jaar gevoetbald? Ja   /   Nee  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Indien JA. Welke club  / wel team………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
In te vullen door DHC:         
 Reactie van inschrijving               Aangemaakt in SPOND, dd             Doorgegeven aan trainer/TC naam 
 
                  
 terug gemaild dd.                          Groep X aanmeldingen nog gesprek                datum 
 


