
Quidditch Nederland 
Inschrijvingsformulier Teams 

(Membership Form Teams) 
 
 
(English below) 
 
Met dit formulier meld je een team aan als lid van Quidditch Nederland (QNL). 
Dit seizoen zijn er twee vormen van lidmaatschap voor teams: Competitief en Ontwikkelend. 
Het volledige lidmaatschap beleid van QNL is te vinden op onze website.  
 
Naast het inschrijven van een nieuw team kan dit formulier ook gebruikt worden voor de 
promotie van een team van Ontwikkelend naar Competitief. 
 
Na het insturen van dit formulier ontvang je een confirmatie email met verdere informatie 
over lidmaatschap betaling. Verder geeft deze email toegang tot de Teams map op onze 
Google Drive. 
 
BELANGRIJK: Het kan tot 7 dagen duren voor een aanmelding is verwerkt. Mocht je aan 
een evenement mee willen doen waarvoor QNL lidmaatschap verplicht is, vul daarom ten 
minste 8 dagen voor de inschrijvingsdeadline dit formulier in. 
 
 
***** 
 
 
With this form you can sign a team up for Quidditch Nederland membership.  
This season we have two types of team memberships: Competitive and Developing. For 
more information about team membership, please refer to our membership policy, available 
on our website.  
 
Besides signup a new team, this form can also be used to upgrade your team from 
Developing to Competitive.  
 
After sending in this form, you should get a confirmation email with further information about 
payment and access to the Teams folder on our Google Drive.  
 
IMPORTANT: It can take up to 7 days before the signup is processes. In case the team 
wants to join an event for which QNL membership is mandatory, please make sure to send 
in this form at least 8 days in advance to make sure it's processed in time. 
 
 



Inschrijvingsformulier Quidditch Nederland 
 
Om wat voor aanmelding gaat dit? (What kind of signup is this?) 
[  ] Nieuw Competitief Team (New Competitive Team) 
[  ] Nieuw Ontwikkelend Team (New Developing Team) 
[  ] Promotie van Ontwikkelend naar Competitief (Upgrade from Developing to Competitive) 
 
 
Volledige officiële naam  
(Full official name) _______________________________________________ 
 
Informele naam  
(Informal name) _______________________________________________ 
 
Plaats  
(Location) _______________________________________________ 
 
Email 

_______________________________________________ 
 
Voorzitter  
(President) _______________________________________________ 
 
Team Vertegenwoordiger 1  
(Team Representative 1) _______________________________________________ 
 
Team Vertegenwoordiger 2*  
(Team Representative 2*) _______________________________________________ 
 
* Het aanstellen van een Team Vertegenwoordiger is verplicht. Het aanstellen van een tweede Team 
Vertegenwoordiger is optioneel.  
(The nomination of a Team Representative is mandatory. The nomination of a second Team Representative is 
optional.) 
 
 
 
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de statuten en 
andere relevante beleids bestanden van Quidditch Nederland namens mijn team. Tevens 
verklaar ik mij verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie over de spelers 
die mijn team inschrijft bij QNL. 
(Hereby I declare I read and accept the Constitution and other relevant policies of Quidditch 
Nederland in name of my team. I also declare myself responsible for passing on the correct 
informations of any player my team will sign up with QNL) 
 
Datum (Date): Plaats (Location): Handtekening (Signature): 
 


