
Algemene Gegevens 

 

Achternaam :  ......................................................................................  

Voornaam :  ......................................................................................  

Initialen :  .........................................  Geslacht:  M / V 

Geboortedatum :  ......................................................................................  

Adres :  ......................................................................................  

Postcode :  ......................................................................................  

Woonplaats :  ......................................................................................  

Telefoonnummer :  ......................................................................................  

Mobielnummer :  ......................................................................................  

E-mail adres :  ......................................................................................  

 

Lidmaatschapnummer :  ....................     (in te vullen door de ledenadministratie) 

 

Wenst met ingang van    ....………….....    (datum)     lid te worden van the Pioneers. 

 

 Als speler: 

 Beeball  4 t/m 9 jaar 

 Honkbal Aspiranten 12 t/m  15 jaar 

 Honkbal Junioren 15 t/m  21 jaar 

 Honkbal Senioren vanaf  18 jaar 

 Softbal Recreanten vanaf  16 jaar 

 

Als: 

  Als ondersteunend lid 

 Als donateur 

 

Sportgegevens 
 

Heeft u aan andere wedstrijdsporten gedaan ? Ja / Nee (*) 

Zo ja, welke  ........................................................................................................  

bij vereniging  ......................................................................................................  

Moet er een overschrijving worden aangevraagd van Ja / Nee (*) 

een andere honkbal / softbal vereniging ? 

Zo ja, welke  ........................................................................................................  

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

Hoe bent u in contact gekomen met the Pioneers  ? 

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

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

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

 

Aldus naar waarheid ingevuld. 

Gaat akkoord met de voorwaarden aangaande het lidmaatschap. 

 

 

………………………………….. …………………………. 
(plaats) (datum) 
 
 
 

 

……………………………………….. 
(handtekening, indien jonger dan 18 jaar handtekening ouder of voogd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 



Algemene Contributie Bepalingen 2018 

Categorie: Contributie: 

Beeball ...............................................................................................  € 35.00 

Pupillen   ............................................................................................  € 130.00 

Aspiranten   ........................................................................................  € 160.00 

Junioren   ...........................................................................................  € 200.00 

Senioren ............................................................................................  € 200.00 

Recreanten   ......................................................................................  € 160.00 

Ondersteunende leden   ....................................................................  € 50.00 

Donateurs   ........................................................................................  € 50,00 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien het lidmaatschap 

gedurende het jaar ingaat, is contributie naar rato (maandbasis) verschuldigd. 

Hierbij geldt de maand van aanmelding als eerste maand van facturering. 

In overleg met de penningmeester is het mogelijk de contributie in termijnen te 

betalen.  

Teruggave van contributie is niet mogelijk. 

Voor thuiswonende jeugdleden uit één gezin geldt voor ieder tweede en 

volgende gezinslid een korting van € 15.00. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de 

ledenadministratie. Opzeggingen moeten vóór het eind van het lopende jaar 

binnen zijn. Is dit niet het geval, dan is over het gehele volgende jaar contributie 

verschuldigd. 

Formulier afgeven aan de trainer / coach of opsturen naar: 

Ledenadministratie Pioneers 

Grasbeemd 3 

9403 MH Assen 

Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie: 

Egbert Spruijt 

Telefoon: (0592) 374170 

E-mail: ledenadministratie@thepioneers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aanvraag Lidmaatschap 
 Seizoen 2018 
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