Aanmelding lidmaatschap / Rijdersverklaring
MCC Holland 2022
*verplichte velden
Persoonsgegevens
*Voornaam:

*Achternaam:

*Geboorte datum:

Beroep:

Adres gegevens
*Straat + nr.:
*Plaats:

*Postcode:
Contact gegevens
Telefoon 1 (vast):

Telefoon 2 (mobiel):

E-mail:

In geval van nood waarschuwen?
Naam:

Telefoonnummer:

Rijder gegevens
Klasse:
(aankruisen w.v.t.)

☐ 50cc ☐ 65cc Kleine Wielen ☐ 65cc Grote Wielen ☐ 85cc Kleine Wielen
☐ 85cc Grote Wielen ☐ MX125-Tweetakt ☐ MX250
☐ MX500 ☐ Superklasse ☐ Veteranen

Rijnummer:

Transpondernummer:

KNMV relatie nr.:
( Dit nummer kun je vinden op je knmv licentie. )

Tarieven lidmaatschap
Soort lid:

☐ Jeugd rijder t/m 17 jaar

☐ Rijder

Contributie:

☐ € 70,-

☐ € 125,-

Ondertekening
Door ondertekening verklaart het lid of gastrijder, of indien het lid of gastrijder jonger is dan 18
jaar, de ouder/verzorger, de actueel geldende reglementen van de vereniging in het bezit te
hebben, de inhoud kent en hier naar te handelen.

*Naam:

*Handtekening:

*Datum:
MCC Holland respecteert de privacy van haar leden. Bovenstaande persoonsgegevens worden alléén gebruikt voor algemene
ledenadministratie en klasse-indeling bij wedstrijden. Nooit zullen deze gegevens zonder toestemming aan derden verstrekt
worden. De deelnemer geeft toestemming om naam en klasse te gebruiken voor publicatie van wedstrijduitslagen op de club en
internet. Bij trainingen en wedstrijden kunnen foto- en videografen actief zijn. Het kan voorkomen dat foto's of video's
gepubliceerd worden op monitoren op de club, of op de website van MCC Holland of fotograaf getoond worden.

In te vullen door bestuurslid of medewerker
Contributie ontvangst (indien van toepassing)
Ontvangen door:

Paraaf:

Datum:
Ontvangst per:

☐ bank ☐ contant

Licentie 2022 gezien:

Ja / Nee

Volledig invullen en afgeven op de club of e-mailen aan: penningmeester@mccholland.nl
Bij betaling per bank op rekeningnummer NL45 ABNA 0507 3112 05 onder vermelding van: “Lidmaatschap 2022”, naam en
geboortedatum. Je lidmaatschap is pas geldig als alle betalingen zijn voldaan en verwerkt.

