AANVRAAGFORMULIER ASPIRANT JEUGDLIDMAATSCHAP
Aanmelden kan per kwartaal.
O Jongste Jeugd lid
O Jeugd Lid

7 - 12 jaar
12 – 18 jaar

(Lidmaatschap 18 – 21 jaar via Advies Cie Nieuwe Leden aanmelden d.m.v.
formulier lidmaatschap volwassenen)
Naam:……..................................................Voorletters..................

M/V

Roepnaam: ……………………………………………………………………………….
Geboortedatum:.......................................................................................
Adres:…………….....................................................................................
Postcode /Woonplaats:.............................................................................
Mobiel nr. Kind: …………..........................................................................
Telefoon vast:…………………………………………………………………………….
Email adres kind:…………………………..…………………………………………….
Categorie:

svp aankruisen/invullen wat van toepassing is

o

Beginner

o

EGA Handicap………

o

Competitie gespeeld?

o

Vorige club(s)…………………………………………………….

NGF kaartnummer…………………...
Ja/nee

Welke klasse………………..

Welke periode……………………………………………………
Blijft nog lid van andere club? Zo ja
welke………………………………………….
Bij aanmelding wordt “De Rosendaelsche” de homecourse.
______________________________________________________________
Naam vader:…………………………………………………….Lid RG ja /nee
Mobiel nr vader:………………………………………………..
Naam moeder:…………………………………………………..Lid RG ja/nee
Mobiel nr moeder:…………………………………………………
E-mail adres ouders………………………………………………

De aanvraag voor het lidmaatschap van een kind wiens ouders niet lid zijn
van de Rosendaelsche dient te worden ondersteund door een stemgerechtigd
lid van de vereniging. Dit ondersteunende lid dient tenminste vijf (5)
kalenderjaren stemgerechtigd lid te zijn van de vereniging en in het lopende
jaar nog geen twee aanvragen te hebben ondersteund.
Het lid mag niet zijn:
• bestuursleden t/m 1 jaar na beëindiging van hun bestuursperiode
• leden van de Advies Commissie Nieuwe Leden, idem
• ten opzichte van elkaar: echtgenoten, partners of 1e graads
familieleden
Het volgende lid van de Rosendaelsche Golfclub is bereid deze aanvraag te
ondersteunen:
Naam:

.............................................................................................

Adres:

.............................................................................................

Postcode/Woonplaats: ……………............................................................
Lid sinds:

.........................................................................................

Handtekening ondersteuner : ……………………………….
Een potentieel nieuw lid kan i.p.v. een handtekening van een ondersteunend
lid een gesprek krijgen met de voorzitter van de jeugdcommissie en/of met
het bestuurslid dat Jeugdzaken in portefeuille heeft.
Elk nieuw aangemeld jeugdlid tot 18 jaar is het eerste jaar aspirant lid.
Geef in een paar woorden aan waarom je lid wilt worden van de
Rosendaelsche
Golfclub:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met de privacy statement
van de Rosendaelsche Golfclub
(https://rosendaelsche.nl/club-bestuur/privacy-statement)

Datum:……………….

Handtekening :

Handtekening ouder:
SVP retourneren aan: Rosendaelsche Golfclub, Apeldoornseweg 450,
6816 SN Arnhem, secretariaat@rosendaelsche.nl

