
HONK- EN SOFTBALVERENIGING HELLEVOET ATHLETICS 
 Bezoekadres: Fazantenlaan 4 Postadres: Jan van Brakelpad 17 

Hellevoetsluis 3223RB Hellevoetsluis 
E-mail: secretaris@hsvathletics.nl Web: www.hsvathletics.nl 

 

AANMELDINGSFORMULIER PROEFTRAINING 

Naam   Voorna(a)m(en)   M/V 

Adres     
 
Postcode   Geboortedatum   

Woonplaats   Telefoon   

    Mob. Telefoon   

E-mail   

 

Op welke manier bent u in contact gekomen  O Via familie/vrienden/kennissen O Via schoolsport  

met HSV Hellevoet Athletics? O  Via stadsgids Hellevoetsluis O Via website 

 
O  Anders 

 Ben je al eerder lid geweest van een 
vereniging aangesloten bij de KNBSB?  O Ja O Nee 

 

Zo ja, welke vereniging(en)  
  

Procedure  

 

Graag dit formulier – met alle gegevens – ingevulde via de mail versturen naar: info@hsvathletics.nl  

 

Uw mobiele telefoonnummer zal worden doorgegeven aan de coach/teamleider voor team correspondentie. 

 

De persoon wordt op basis van leeftijd en ervaring ingedeeld. Na de proeftrainingen wordt er in samenspraak 

met de trainers/coaches (SC) bepaald welk team voor hem/haar geschikt is. 3 proeftrainingen zijn gratis, bij de 

4e training dien je voor de training lid te worden en ontvangen wij graag het inschrijfformulier lidmaatschap 

ingevuld en ondertekend. Dit aanmeldingsformulier proeftrainingen maakt je dus nog geen lid, maar geldt 

alleen als aanmelding voor deze vrijblijvende trainingen. Spelmateriaal voor de proeftraining is aanwezig op de 

vereniging. De speler hoeft enkel te zorgdragen voor sportieve kleding met lange broek, schoeisel met goed 

profiel en een pet. 

 

Er hoeft hier verder geen materiaal voor aangeschaft te worden, alle honkbalmaterialen zijn aanwezig.  

 

Middels onderstaande handtekening ben ik bewust dat ik deelneem aan een sport met een risico. Eventuele 

blessures opgelopen tijdens de training of op het terrein van HSV Hellevoet Athletics zijn voor mijn eigen risico. 

 

Datum: ___________________________   Plaats  ___________________________  

  

Handtekening (voor jeugd handtekening ouder/verzorger)  ___________________________________ 

 

Privacy 

De vereniging verklaart zorgvuldig met jou gegevens om te gaan en zal deze zonder te informeren niet doorspelen aan 

derde. Contactgegevens zullen gedeeld worden met de hoofdcoach van het team voor trainings- en wedstrijdenplanning. 

De privacy policy is opvraagbaar via de secretaris van HSV Hellevoet Athletics en is tevens te vinden op onze website 

www.athletics.nl 

mailto:info@hsvathletics.nl

