
 
 
 
 
 

 
Aanmeldingsformulier 

v.a.v.v. Alcmaria Victrix 
 
Hierbij geef ik mij op als (s.v.p. aankruizen wat van toepassing is): 
 

Spelend lid Honkbal   
Spelend lid Softbal  
Spelend lid BeeBall  
Niet spelend lid Honk en Softbal  

 
Naam (achternaam, voorletter(s) en evt. 
voorvoegsel; bijv. Wilg, J.Z. van der) :   

Voornaam :   

Geboortedatum :   

Adres :   

Postcode :   

Woonplaats :   

Huistelefoon :   

Mobiel nummer :   

E-mail adres :   

IBAN nr. t.b.v. automatisch incasso :   
Soort legitimatie (Paspoort, Identiteitsbewijs 
of Rijbewijs) :  
Paspoort-, Identiteitsbewijs- of 
Rijbewijsnummer. (vanaf 16 jaar) :  

Hebt u deze sport eerder beoefend? : Ja / Nee 

Zo ja, bij welke vereniging? :  

Wanneer speelde u uw laatste wedstrijd? :   

 
 

Zijn er andere gezinsleden  
actief bij Alcmaria Victrix? : Ja / Nee 

Zo ja, bij welke afdeling? :   
 
 
Ga verder op de volgende pagina 
 



In welke sector bent u of zijn jouw ouders/verzorgers werkzaam? 

 Accountancy 

 Automotive 

 Advocatuur 

 Bank/financiële dienstverlening 

 Bouwnijverheid 

 Charitatief 

 Consultancy 

 Cultuur & overige dienstverlening 

 Fusie & Overname 

 Gezondheidszorg 

 (Detail)Handel 

 Horeca 

 Industrie 

 ICT 

 Land- & tuinbouw 
 

 Logistiek 

 Makelaardij 

 Media 

 Metaal 

 Mode/confectie 

 Openbaar bestuur 

 Onderwijs 

 Participatie/investeringen 

 PR & Communicatie 

 Reisbranche/vliegmaatschappij 

 Transport/Logistiek 

 Verzekering 

 Voedingsmiddelen 

 Overig 
 

Vrijwilligersfunctie 
Uit de hieronder genoemde clubactiviteiten dienen verplicht minimaal twee keuzes gemaakt te 
worden. Opgave is niet vrijblijvend: hierop kan tijdens het lidmaatschap een beroep worden 
gedaan. Na deze stap bent u als lid ingeschreven. 
Wat wilt u / willen jouw ouders/verzorgers als vrijwilliger binnen de vereniging doen?  

 Scheidsrechterplanning 

 Jeugdteam coachen 

 Jeugdteam trainen 

 Senioren team trainen s avonds 

 Kantine vrijwilliger 

 Accommodatie (klussenploeg) 

 Jeugdbestuur 

 Kascommissie 

 Materiaalbeheer 
 

 PR 

 Redactie of andere werkzaamheden clubblad 

 Scheidsrechter  

 Scheidsrechterscursus organiseren 

 Sponsor worden 

 Team manager 

 Webmaster 

 Webredactie 

 Wedstrijdsecretariaat 

 Gastouder 
 

Commissielid , Kruis aan welke commissie 
Alcmaria Victrix draait grotendeels op 
vrijwilligers. Wij doen een beroep op uw 
bereidwilligheid u in te zetten voor de club. 

 Scheidsrechter commissie 

 Barcommissie 

 Vrijwilligerscommissie Ouders zullen worden gevraagd om zich o.a. in 
te zetten bij het rijden bij uitwedstrijden en het 
vervullen van bardiensten.  

 Sponsorcommissie 

 Toernooien evenementen Coaching en training bij de jongste jeugd wordt 
door ouders ingevuld. De club biedt uitgebreide 
ondersteuning d.m.v. gediplomeerde 
trainingscoördinatoren, coachavonden en 
trainingscursus. 

 Anders, te weten…  
Ga verder op de volgende pagina 



 
 
 
 
 
 
Als lid van de Omnisportvereniging v.a.v.v. Alcmaria Victrix verplicht u zich tot het einde van elk 
verenigingsjaar: 
 Honk en Softbal: 

Vanaf 1 november tot en met 31 oktober van het daaropvolgende jaar, de 
voor u geldende contributie te betalen. 

 
De contributie behoort bij vooruitbetaling te worden voldaan. Verrekening van de contributie 
vindt plaats via automatische incasso en de inning zal door de penningmeester van de 
vereniging jaarlijks in één termijn plaatsvinden.  
Eventuele vorderingen komen ten last van het lid. 
 
Het lid cq. diens ouder(s) en/of verzorger(s), accepteert zowel de doelstelling als de inhoud van 
de statuten en huishoudelijk reglement van de Onminsportvereniging v.a.v.v. Alcmaria Victrix, 
zomede het besluit van haar bestuur, als ook de sportbonden waarbij zij is aangesloten, zo 
getuige diens handtekening. 
 

Plaats :   

Datum :   

   

Handtekening lid of ouder / verzorger :   

   

Naam ouder / verzorger :   
 
Dit aanmeldingsformulier inleveren per ommegaande op het onderstaande adres van de 
ledenadministratie. 
 
HONK EN SOFTBAL 
Mevr. A. van de Kamer 
Arendsweg 38 
1826 JD Alkmaar 
072-5616053 
nicokame@xs4all.nl 
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