Hand
dboogsportveren
niging
A
Alliance
e d’Amittié
Ulvenhout
H
Handleid
ding inv
vullen e
en inleve
eren van aanm
meldings
sformulier lidm
maatsch
hap HBS
SV Allia
ance d’ A
Amitié
Beno
odigdhe
eden:
1. Het (event. ge
edownloade
e) “Aanmelldingsformu
ulier lidmaa
atschap Alliiance d’ Amitié
A
te
Ulve
enhout” in pdf-formaat;
p
2. Windows PC, Apple
A
/ Mac
c(book), sma
artphone;
3. Ado
obe Acrobatt reader (h
heb je zo m
mogelijk al of downloa
ad je via dde Adobe website:)
w
https://acrobat.adobe.com
m/nl/nl/acrob
bat/pdf-reader.html;
4. Optiioneel: missschien heb
b je al een
n digitale Adobe
A
hand
dtekening, anders kan je die
aanmaken via bovengeno
b
emd formullier, echter is niet nood
dzakelijk.

Gebrruik van
n het fo
ormulierr
Als voo
orbeeld en ter verduiidelijking w
wordt hier het voorbe
eeld gegeveen hoe je handelt
wannee
er je achter een Wind
dows PC o
of laptop zit.
z Dat dit anders weerkt op je Apple /
Macinto
osch of je Android sm
martphone wordt hierr als vanze
elfsprekend en reeds bekend
geacht.
Je kunt het “Aanme
eldingsform
mulier lidmaa
atschap Alliiance d’ Am
mitié te Ulveenhout” dow
wnloaden
op de website (www.allian
(
cedamitie.n
nl) of toeg
gezonden hebben geekregen do
oor een
function
naris of de secretaris
s
van
v de vere
eniging. Voo
or het gema
ak wordt ditt in het verv
volg “het
formulie
er” genoemd
d.
Open h
het bovenge
enoemde aanmeldings
a
sformulier op
o de gebrruikelijke m
manier (bijvo
oorbeeld
dubbelkklikken in Windows).
W
Bovenin
n je scherm
m verschijnt na het open
nen een (ve
eelal groen)) gekleurdee balk met een
e knop
“Bestaa
ande velden
n markeren” die je kun
nt aanklikke
en (hoeft niet, maar jee krijgt dan de in te
vullen vvelden wel duidelijker
d
te
e zien op je
e beeldscherm).
Ook ka
an je tijdenss het openen worden
n gevraagd om certific
caten te doownloaden. Doe dit
gerust, zolang je Adobe
A
Acrob
bat maar va
an de fabrika
ant zelf heb
bt geïnstalleeerd.
Nu kan je met de muis
m
en/of met
m de ‘Tab
b’ toets van het ene na
aar het volggende veld springen
s
en vul je
e zo alle velden vollediig in, alleen
n op de eers
ste pagina van
v het form
mulier.
Familienaam: hiier wordt allleen om je a
achternaam
m gevraagd;;
oorletters in met puntje
es gescheiden;
Voorrletters: vul hier al je vo
Roep
pnaam: je voornaam;
v
Gebo
oortedatum: graag in het
h formaat dd-mm-jjjj, zoals 31-12
2-2017;
Adre
es: je straat en huisnum
mmer;
Handboo
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Hand
dboogsportveren
niging
A
Alliance
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Ulvenhout
Postcode en wo
oonplaats: spreekt
s
voorr zich, elk met
m 1 spatie
e gescheideen;
er (mobiel)): 06 enz. Heb je zelf
z
geen mobiel nuummer, vra
aag dan
Teleffoonnumme
bijvo
oorbeeld we
elk nummerr van je oud
ders je mag doorgeven en vul die in;
Teleffoonnumme
er (vast): ne
etnummer a
abonneenum
mmer (voor zover aanw
wezig);
E-ma
ail: jouw e-m
mailadres (graag foutlo
oos). Heb je die zelf niet,
n
vraag ddan welke je van je
oude
ers mag doorgeven vo
oor verenigin
ngspost;
Boog
gtype: allee
en een R of C invullen
n graag, oo
ok als je biijvoorbeeld hout (R) wilt
w gaan
schieten;
NHB
B-Bondsnum
mmer: dit vu
ul je niet in wanneer je
e nog niet eerder
e
lid waas van de NHB,
N
de
Nederlands Ha
andboogspo
ort Bond. Ko
om je van een
e anderee vereniging
g en heb
je wel
w een NHB
B-nummer, dan vul je dit hier in. Stuur dan tevens een
n mailtje
naarr de secreta
aris, dat je j e wilt overs
schrijven na
aar de verenniging en va
an welke
vere
eniging je affkomstig be
ent;
Voorr akkoord getekend
g
d.d.:
d
hier vvul je de datum
d
in wanneer
w
je dit formulier gaat
onde
ertekenen in hetzelfde formaat als
s bij Geboortedatum;
(Plaa
atsnaam) Hier vul je plaats in waa
ar je dit form
mulier gaat ondertekene
o
en. Dit kan je eigen
woo
onplaats zijn
n, omdat je volledig ing
gevuld en ondertekend
o
d het formu
ulier gaat
verssturen. Vul hier Ulven
nhout in wanneer je van plan bbent het in
ngevulde
form
mulier bijvoo
orbeeld in het Blazoe
en (onze schiethal)
s
te
ter plekke te gaan
onde
ertekenen. Zorg er da
an wel voor, dat al het voorgaandde goed is ingevuld
en goed
g
leesba
aar eerder iss uitgeprint;;
Hand
dtekening kandidaatlid
k
: hier zet je óf elektronisch, óf met pen jouw hhandtekening.
Wij gaa
an akkoord met
m je digitale (Adobe)) handteken
ning, wanne
eer daarin dduidelijk jou
uw eigen
handtekkening leesbaar / zichttbaar is. Mo
ogelijk heb je die al, off ga je die aaanmaken zodra je
het veld
d van de dig
gitale handttekening he
ebt aangeklikt. Daar vo
olg je verdeer de instruc
cties. Na
succesvvolle onderttekening kan je het geh
hele docum
ment aan de secretaris m
mailen.
g
je handtekeniing met ee
en balpen zetten,
z
nadaat je het in
ngevulde
Je kuntt dus ook gewoon
formulie
er hebt uitge
eprint. Hierin heb je vo or de inzen
nding twee mogelijkhed
m
den:
1. Je kkunt het inge
evulde form
mulier goed leesbaar in
nscannen en
n per email verzenden naar de
secrretaris of;
2. bij jje eerstvolg
gende bezo
oek aan h et Blazoen
n het gehele formulie r (beide pa
agina’s!)
uitge
eprint meenemen en voor akkoo
ord geteke
end d.d.: ingevuld mett de datum
m van je
bezo
oek aan het Blazo
oen en bijj (plaatsna
aam) Ulve
enhout invuullen en bij een
vere
enigingsfuncctionaris inleveren. Hij of zij zal dit verder beg
geleiden naaar het secrretariaat.
Wannee
er je het fo
ormulier van
n de secrettaris hebt ontvangen,
o
zal
z meesta l op bladzijjde 2 de
beide d
data al voo
or je ingevu
uld zijn. Er is sprake van een tijdelijk kanddidaatlidma
aatschap
wannee
er de contrib
butie-ingang
gsdatum vó
óór de ingan
ngsdatum van
v het NHB
B-lidmaatsc
chap ligt.
Het NH
HB-lidmaatsschap kan slechts (oo
ok met terugwerkende
e kracht) hhalfjaarlijks worden
aangegaan.
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