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TURNHOUT TIGERS 

INSCHRIJVING/SPELERFICHE 

 

VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN: 

Om voor uw kind de inschrijving definitief te maken: 

 1.      Vul de spelerfiche in op de volgende bladzijde, onderteken deze en stuur deze terug 

naar secretariaat@turnhouttigers.be of per post naar Turnhout Tigers, p/a Fonteinstraat 25, 

B-2300 Turnhout 

2.      Voeg een duidelijke kopie toe van het identiteitskaart of geboortebewijs van uw 

gemeente. U mag deze bij voorkeur ook mailen naar secretariaat@turnhouttigers.be  .  

3.      Voeg een duidelijke pasfoto toe ( foto in buste formaat met neutrale achtergrond, mag 

best groot formaat zijn ). U mag deze bij voorkeur ook mailen naar 

secretariaat@turnhouttigers.be  .  

4.      Lidgeld dient betaald te zijn ( zie www.turnhouttigers.be bij lidgeld voor exacte betaal 

details )  
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TURNHOUT TIGERS SPELERFICHE 

Seizoen: 2012-2013 Lidnummer:  

Categorie: ☐U8  ☐U10  ☐U12  ☐U14  ☐U16  ☐U18 

SPELER GEGEVENS 

Naam:  Voornaam:  

Adres:  

Woonplaats:  Postcode:  

Telefoon:  GSM:  

E-mail:  Geboortedatum: .  .  /  .  .  /   .   .   .   . 

Naam vader:  GSM vader:  

Naam moeder:  GSM moeder:  

Voogd:  GSM voogd:  

Nationaliteit:  Vorige club:  

WEBSITE GEGEVENS 

Nummer:  Speelt sinds:  

Positie: ☐Goalie ☐Linker winger ☐Rechter winger ☐Centre ☐Linker defense ☐Rechter defense         

Speelt: ☐Linkshandig   ☐Rechtshandig 

Favoriete club:  Favoriete speler:  

Favoriete muziek:  Favoriete film:  

Favoriete eten:  Favoriete website  

Favoriete boek:  Favoriete computer spel:  

Andere hobby’s:  

Ondergetekende(n), ouders van speler & speler vermeld bovenaan geeft Turnhout Tigers toestemming om 
gerichte foto’s/filmbeelden van vermelde speler te publiceren op de website www.turnhouttigers.be, 

nieuwsbrieven en andere publicaties van Turnhout Tigers en gaan hiermede akkoord : ☐Ja ☐Neen 
Ondergetekende(n), ouders van speler & speler vermeld bovenaan kennen de huishoudelijke reglementen van 

de Turnhout Tigers en gaan hiermede akkoord ☐Ja 
 
 

Te                                                            (plaats), de                                                             (datum) 
 
Handtekeningen ouder(s), 
 

 

Verzend dit formulier volledig ingevuld naar webmaster@turnhouttigers.be of per post naar Turnhout Tigers, 

p/a Fonteinstraat 25, B-2300 Turnhout of vul het online formulier in op www.turnhouttigers.be . 
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