STRIKT VERTROUWELIJK

REFERENTENVRAGENFORMULIER
BETREFFENDE DE ONDERSTEUNING VAN DE AANVRAAG
VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR

(naam en voorletters aanvrager)

1.

Kunt u, afgaande op uw eigen oordeel, het eventuele lidmaatschap van de
aanvrager ondersteunen? (aankruisen wat van toepassing is: Ja of Nee)
Ja
Indien u met ja antwoordt, dan graag de vragen 2, 3, 4, 5 en 6 zo uitgebreid mogelijk invullen.
Nee
Indien u met nee antwoordt, kunt u dan aangeven waarom?
Antwoord:

2.

Hoe lang kent u de aanvrager van het lidmaatschap en wat is de aard van uw
relatie met de aanvrager?
Antwoord:

3.

Om welke redenen ondersteunt u de aanvraag van het lidmaatschap?
Antwoord:

4.

In welke mate stelt u prijs op het lidmaatschap van de aanvrager (bijvoorbeeld:
geen bezwaar, neutraal, positief, zeer wenselijk, anders)? Wilt u uw keuze
onderbouwen?
Antwoord:

5.

Wat zal de aanvrager bij verkrijging van het lidmaatschap naar uw inschatting
kunnen bijdragen aan de club?
Antwoord:

6.

Wat kunt/wilt u ons nog meer meedelen dat naar uw oordeel mogelijk relevant is
in verband met de aanvraag van het lidmaatschap door de aanvrager?
Antwoord:

Dit formulier is ingevuld door:
Naam lid:

Lidcode:

E-mailadres:

Telefoon:

Datum:

Handtekening*:

*Indien dit formulier per e-mail wordt geretourneerd via één bij ons bekend e-mailadres van u als
Hilversumsche lid, is een persoonlijke ondertekening niet nodig.
De inhoud van dit formulier wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
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Invulinstructie voor referent

Geacht lid van de Hilversumsche Golf Club,
Vriendelijk verzoeken wij u bijgaand referentenvragenformulier zo compleet mogelijk in te vullen, te
dateren en tijdig getekend aan ons te retourneren, rechtstreeks dan wel via de aanvrager. Mocht u
op het feitelijke formulier ruimte te kort komen, dan kunt u daarvoor een extra pagina gebruiken.
Graag wijzen wij u erop dat alle door u verstrekte informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.
Het referentschap voor een aanvrager is een verantwoordelijke taak waaraan hoge eisen worden
gesteld. De door leden (referenten) ingevulde referentenvragenformulieren worden zeer serieus
bekeken en besproken door het bestuur en er wordt van een lid die de taak als referent op zich
neemt, verwacht dat hij/zij deze taak ook serieus oppakt. Dit betekent dat het gewenst is dat het
referentenvragenformulier met grote zorgvuldigheid wordt ingevuld, zodat duidelijk wordt of en zo
ja, in welke mate, de aanvraag van de aanvrager wordt ondersteund.
Voorsteller/hoofdreferent en mede-ondertekenaars/referenten dienen minstens vijf jaar stemgerechtigd lid te zijn van de Hilversumsche Golf Club. Bestuursleden treden niet op als
(hoofd)referent. Referenten hebben de Hilversumsche Golf Club als home course en kunnen voor
niet meer dan vijf aanvragers referent zijn. Op de website in het ledengedeelte vindt u onder
‘Bestuur, commissies & leden’ een uitgebreide toelichting: “de leden-aanname procedure en de rol
van de referenten”.
Informatie hoofdreferent:
Als hoofdreferent wordt u geacht als mentor op te treden voor de aanvrager, ook na zijn/haar verkrijging van
het lidmaatschap.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met commissaris leden.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Het bestuur
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