
Dank u voor uw belangstelling om lid van de Drachtster Hobby Club te gaan 

worden! 

Uit ervaring van onszelf en vele anderen weten wij dat u van uw lidmaatschap 

veel plezier heeft of in elk geval kunt hebben. 

Hieronder vind u de procedure die wij als club bij aanvraag van het 

lidmaatschap volgen: 

 Nadat u uw aanmeldformulier als aspirant lid volledig hebt ingevuld kunt 

u deze thuis uitprinten. 

De volgende stap is dat u dit formulier voorziet van uw handtekening. 

 Met dit formulier kunt u zich, binnen de openingstijden van de club, 

aanmelden bij het gebouw van DHC aan de Tussendiepen 57 te Drachten. 

Vraagt u daar a.u.b. naar de dienstdoende beheerder. 

 De beheerder zal u uitleg geven wat DHC doet, met u een rondleiding 

door het gebouw maken en eventuele vragen beantwoorden. 

 Dan komt even het wat meer formele gedeelte.  

o Het controleren van uw persoonsgegevens (d.m.v. uw rijbewijs, 

paspoort, id-kaart) 

o Het controleren van de bankgegevens die u heeft opgegeven 

(d.m.v. uw betaalpas) 

 Indien alle gegevens kloppen zal de beheerder u inschrijven. en krijgt u 

de introductiebrief voor aspirant leden. 

 In het tweede gedeelte van de introductiebrief wordt uw naam en datum 

inschrijving vermeld en namens het bestuur door de beheerder 

ondertekend.  

Dit deel geldt als uw voorlopige inschrijving en dient u bij u te hebben bij 

de komende bezoeken die u aan DHC brengt. 

 Het bestuur neemt, conform de statuten Artikel 5 lid 1 en 2, binnen 4 

weken een besluit over uw definitieve toelating als nieuw lid. 

Binnen deze termijn van 4 weken ontvangt u daarover per mail bericht 

waarin bij toelating o.a. wordt aangegeven op welke datum het 

overeengekomen bedrag automatisch van uw bankrekeningnummer wordt 

afgeschreven en per welke datum uw ledenpas + de Statuten en dergelijke 

in het clubgebouw voor u klaar liggen. 

U kunt deze dan gedurende de openingstijden ophalen. 

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de tijdsduur tot en met 31 

december van het jaar waarin u lid bent geworden. 

Conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt het 

lidmaatschap daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd met telkenmale een 

periode van 1 volledig kalenderjaar. 

Opzegging voor een nieuw kalenderjaar kan alleen indien dit schriftelijk 

of per mail voor 1 november van het lopende jaar wordt doorgegeven 



(DHC, Tussendiepen 57, 9206AC Drachten of 

secretaris@dhcdrachten.nl). 

 De ledenpas dient u bij al uw bezoeken aan de club bij u te hebben (en bij 

aankomst bij de beheerder in te leveren). 

Tevens geeft deze ledenpas u de mogelijkheid om bij een groot aantal 

winkels en bedrijven in Drachten korting op uw aankopen te verkrijgen. 

(Zie voor een uitgebreid overzicht en de regels hierover op onze website 

onder ‘Algemene Informatie’.) 

Vanaf het moment van voorlopige inschrijving bent u binnen de openingstijden 

welkom om uw ‘klus te klaren’. 

Daar wij een groot aantal professionele machines tot onze beschikking hebben 

zal de beheerder u, als u daar mee wilt gaan werken, vragen of u met een 

dergelijke machine bekend bent. 

Wees daar eerlijk in! U en wij hebben niets aan ongelukken die voorkomen 

hadden kunnen worden!! 

De beheerder zal de eerste keer in elk geval met u meelopen om te beoordelen 

of alles binnen de range van voldoende veiligheid uitgevoerd wordt. 

Zie dit niet als een betutteling, maar als een check die wij als bestuur de 

beheerder hebben opgedragen om ongelukken te voorkomen. 
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