Inschrijfformulier nieuwe leden
Wat is de Handboogvereniging de Boschjagers?
Wij willen je graag van harte welkom heten bij de handboogvereniging ‘De Boschjagers’
in Herkenbosch. Onze vereniging bestaat reeds sinds 1917! Sindsdien hebben veel
mannen en vrouwen, jongens en meisjes bij ons de handboogsport beoefend. Middels
deze brochure willen we je graag bekend maken met de handboogsport en onze
vereniging. We hopen dat je veel plezier en succes mag hebben bij het uitoefenen van
deze sport!
Wie kunnen er lid zijn van handboogvereniging?
Iedereen, Jong en Oud! Handboogsport heeft een heel erg grote aantrekkingskracht op de jeugd. Wie
heeft er nu nooit gedroomd om net zoals Robin Hood te schieten. Daarnaast is het goed voor de
ontwikkeling van de lichamelijke coördinatie en het concentratie vermogen van een kind.
Handboogsport is een sport die nog goed te leren is op oudere leeftijd.
Hoe kan ik lid worden?
Je kunt lid worden door dit formulier in te vullen en te verzenden naar de secretaris van de vereniging.
Je mag, voordat je besluit wel of geen lid te worden, door middel van het invullen van dit formulier, 3
proeftrainingen komen volgen.
Oefentijden voor leden:
Dinsdag 19.00-20.00 uur nieuwe en beginnende leden.
Dinsdag 20.00-22.00 uur voor gevorderden-25 mtr.
Vrijdag 19.00-20.00 uur nieuwe en beginnende leden.
Vrijdag 20.00-22.00 uur voor gevorderden-25 mtr.
Wat is dan de contributie?
Jeugdleden tot 16 jaar; € 20,- per jaar.
Vanaf 16 jaar; € 30,- per jaar
Leden vanaf 18 jaar; € 40,- per jaar.
Afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk bij de secretaris te geschieden
(uiterlijk vóór 1 december van dat jaar), niet per email. Contributie wordt betaald per jaar,
restitutie gedurende een jaar is niet mogelijk. Indien je, bij lidmaatschap, niet direct een
sportuitrusting wil aanschaffen bestaat de mogelijkheid om een boog van de vereniging te
huren. De kosten hiervoor zijn € 5,00 per maand. Pijlen, vingerleer, arm en borstbeschermers
dienen wel zelf aangeschaft te worden.
Onze website!
www.boschjagers.nl

E-mail adres!
Info@boschjagers.nl
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Wijzigingen en (druk-)fouten voorbehouden

Inschrijfformulier voor 3 proeflessen bij Handboogvereniging ‘De Boschjagers’ te
Herkenbosch
Ondergetekende verklaart hierbij geïnteresseerd te zijn in een lidmaatschap van Handboogvereniging
‘De Boschjagers’. Om in aanmerking te komen voor 3 proeflessen dienen onderstaande gegevens
genoteerd te worden:
Naam: ________________________________

Geb. Datum: ____________________________

Adres: ________________________________
Postcode: ______________________________
Woonplaats: ____________________________

Handtekening (bij minderjarigen ouder of
verzorger)

E-mail: ________________________________
Telefoonnummer: ________________________

_______________________________________

Wij zullen contact opnemen om een afspraakt te maken voor de proeflessen.
_________________________________________________________________________________
Inschrijfformulier voor Lidmaatschap van Handboogvereniging ‘De Boschjagers’ te
Herkenbosch
Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden van Handboogvereniging ‘De Boschjagers’.
Naam: ________________________________

Geb. Datum: ____________________________

Adres: ________________________________
Postcode: ______________________________
Woonplaats: ____________________________

Handtekening (bij minderjarigen ouder of
verzorger)

E-mail: ________________________________
Telefoonnummer: ________________________

______________________________________

Ja, ik heb een eigen handboog.
Nee, ik heb geen eigen handboog.
Nee, ik heb geen eigen handboog, maar wil graag gebruik maken van de booghuur bij ‘De
Boschjagers’ a € 5,-- per maand.
Wij zullen contact opnemen om verdere afspraken te maken.
Inschrijformulier Aub retourneren aan:
Femke Boonen
Veldbies 2
6075 GN Herkenbosch
Info@boschjagers.nl
Ondertekende verklaart hierbij het informatieboekje van de Boschjagers te hebben ontvangen. Indien
u geen gebruik maakt van dit boekje zouden wij, in het kader van zuinigheid en milieuvriendelijkheid,
u willen vragen het boekje bij de secretaris te retourneren.
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