
      Aanmeldingsformulier 

Na het invullen dient het formulier bij de leiding/trainer te worden ingeleverd. 

 

Ondergetekende geeft zich hierbij tot wederopzegging op als lid van de hieronder aangegeven afdeling van Sv Spirit en verklaart dat hij/zij de 

verschuldigde contributie bij vooruitbetaling zal voldoen en gaat akkoord met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.  

(Te raadplegen op www.svspirit.nl en verkrijgbaar bij de secretaris.) 
 

 

Achternaam : …………………………………………………………………………….  Tussenvoegsel : …………………………………… 
 

Roepnaam : …………………………………………………………………………….  Voorletters : …………………….……………. 
 

Geboortedatum : ………………………………………    □ Man  □ Vrouw 
 

Straat en huisnummer  : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Telefoonnummer : ……………………………………………………. Mobiele telefoon : ………….…………………………………………………….... 
 

Noodnummer tijdens les  : ………………………………………………… 
 

E-mailadres*  : ________________________________________________ 
*Spirit privacy reglement van toepassing, kan uitsluitend gebruikt worden voor interne verenigingscommunicatie 

 

De contributie wordt geïnd door middel van automatisch incasso (U betaalt in 4 termijnen per jaar, vul onderstaande machtiging in) 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedrag € 7,50 

 

 

Handtekening: ………………………………………………………….. (van één van de ouders indien het nieuwe lid minderjarig is) 
 

Vrijwilligerswerk 
Sv Spirit is een vrijwilligersorganisatie. De activiteiten voor de leden worden mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Wij verzoeken u 

(en ouders/verzorgers van jeugdleden) om uw ervaring c.q. belangstelling voor soort vrijwilligerswerk aan te geven waarvoor u benaderd kan 

worden 
 

□ afdelingsac9viteiten □ communica9e (website/redac9e) □ financiële/administratieve taken   □ sponsoring 

□ begeleiden jeugd  □ Verenigings-/afdelingsbestuur □ trainer/coach (junioren senioren) 

□ anders ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In te vullen door de leiding 
 

Datum ingang lidmaatschap  :………………………….……………………………..   Afdeling  : …………………………………………………. 
 

Dag/tijd    : ………………………………………………………..  Team  :…………………………………………………. 
 

DOORLOPENDE  MACHTIGING       S€PA 
 

 Naam incassant  : SV Spirit 

 Adres incassant  : Van Vrijberghestraat 2 

 Postcode incassant  : 3972 EN   Woonplaats incassant : Driebergen 
 

 Kenmerk machtiging : _______________  Incassant ID       : NL77ZZZ301819250000 
 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

     -  SV Spirit  om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven; 

     -  uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Spirit.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 

bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 
 

Naam   : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres   : ….…................................................................................................................................................ 
 

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

 

Rekeningnummer (IBAN) NL  |____|____|        |____|____|____|____|        |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 
 

 

Plaats en datum        Handtekening  


