
 

Inschrijfformulier  Hengelsportvereniging “Geduld Overwint Philippine” 2021  
( we vragen u duidelijk te schrijven eventueel invullen in blokletters a.u.b )  

 

Naam :……………………………………………………...…Geboortedatum dag………. maand……. jaar ……… 

 

Adres :………………………………………………………………………………………..… huis Nr.……………… 

 

Woonplaats :…………………………………………..…………. Postcode:………………...  land …………………. 

 

E mail adres :…………………………………..……………………………...…………………………………………  

E-mail adres is reeds bekend bij de vereniging   

 
Als men lid word van hengelsport verenigingen Geduld Overwint Philippine geeft het lid toestemming voor het opnemen, 

verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de Hengelsportvereniging (artikel  20 

van het huishoudelijk reglement van hengelsportvereniging Geduld Overwint Philippine. 

 

 Handtekening 

                                                                                                                                          _________________________ 

Gewenste vergunning aankruisen  

Hengelvergunning Philippine & Isabella kosten 2 hengels      € 20.00  
Hengelvergunning Philippine & Isabella + Spuikom 7 t/m 11 jaar          gratis 

Hengelvergunning Philippine & Isabella + Spuikom 12 t/m 15 kosten   € 7.00  

Jeugd t/m 14 jaar met één hengel vissen ( Nederlandse visserijwet).  
 

Bij inschrijving dient het betreffende bedrag contant te worden voldaan.  
Secretaris: Herman Neijt - Tel: 0115-491280 BELGIË 0031-115-491280  

E. mail : Info@hsvgophilippine.nl Website: http://www.hsvgophilippine.nl 

 

 

 

 

Hengelsportvereniging “Geduld Overwint Philippine” 2021. 
( we vragen u duidelijk te schrijven eventueel invullen in blokletters a.u.b )  

 

Naam :………………………………..………………………Geboortedatum dag………. maand……. Jaar ……… 

 

Adres :………………………………………………………………………………………..… huis Nr.……………… 

 

Woonplaats :………………………………………………..… Postcode: …………………...  land …………………. 

 

E mail adres :…………………………………..………………...………………………………………………………  

E-mail adres is reeds bekend bij de vereniging  

 
Als men lid word van hengelsport verenigingen Geduld Overwint Philippine geeft het lid toestemming voor het opnemen, 

verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de Hengelsportvereniging (artikel  20 

van het huishoudelijk reglement van hengelsportvereniging Geduld Overwint Philippine. 

 

                                                                                                                                    Handtekening 

                                                                                                                                          _________________________     

Gewenste vergunning aankruisen.  

 Hengelvergunning Philippine & Isabella kosten 2 hengels      € 20,00  

 Hengelvergunning Philippine & Isabella + Spuikom 7 t/m 11 jaar          gratis 

 Hengelvergunning Philippine & Isabella + Spuikom 12 t/m 15 jaar  kosten  € 7,00  

Jeugd t/m 14 jaar met één hengel vissen ( Nederlandse visserijwet).  
 
Bij inschrijving dient het betreffende bedrag contant te worden voldaan.  
Secretaris: Herman Neijt - Tel: 0115-491280 BELGIË 0031-115-491280  

E. mail : Info@hsvgophilippine.nl Website: http://www.hsvgophilippine.nl  
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