
Geslacht:

NIET  INVULLEN 
datum: 
ledenadm
wedstr.secr. 
bond Nr.

Man Vrouw

1x per jaar (aan het begin van het kalenderjaar)
Per kwartaal (aan het begin van het kwartaal)

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. Het is ondergetekende bekend op welke 
wijze hij/zij een afschrijving waarmee hij/zij het niet eens is, ongedaan kan maken.

Sportcomplex “ROEF ! “: Stokeind 13, 5066 XH, Moergestel. tel 013-513 1966 
Bank: Rabobank Moergestel IBAN nummer NL21RABO0134505697 t.n.v. Sportvereniging ROEF!   

Machtiging: 
Ondergetekende (het bovengenoemde lid of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger), verleent tot 
wederopzegging toestemming aan SV ”Roef!” te Moergestel, de bedragen die van ondergetekende 
ter zake van contributie te vorderen zijn, te doen afschrijven van:  

Hij/Zij verplicht zich:  
 - Statuten en huishoudelijk reglement van SV ”Roef! ” na te leven.(Verkrijgbaar bij de afdelingen).

Aanmeldingsformulier s.v. ROEF!  

Achternaam:

Roepnaam: Voorletters:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:  E-mail:

Geboortedatum:

Wenst lid te worden van SV ”Roef!” met ingang van:

Bent u of uw ouders genegen, bij toerbeurt naar uitwedstrijden te rijden?:  Ja Nee

Contributiebetaling: (via automatisch incasso, zie onderstaande machtiging): 

IBAN-nummer: Ten name van:

Ondertekend door:

  
Vul het volledig in en lever dit in bij een van de bestuursleden van de tak van sport: Honk-, soft-, Beeball, handbal of Jeu de Boules,  
waarvan je lid wil worden.

Print het aanmeldingsformulier uit. 

Datum:

Voor de navolgende tak van sport: 
(Vul in; honkbal, softbal, beeball, handbal of Jeu de Boules)


Aanmeldingsformulier 2016
Michel Vermeer
Leden admin
Geslacht:
NIET  INVULLEN 
datum: 
ledenadm
wedstr.secr. 
bond
Nr.
Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. Het is ondergetekende bekend op welke wijze hij/zij een afschrijving waarmee hij/zij het niet eens is, ongedaan kan maken.
Sportcomplex “ROEF ! “: Stokeind 13, 5066 XH, Moergestel. tel 013-513 1966
Bank: Rabobank Moergestel IBAN nummer NL21RABO0134505697 t.n.v. Sportvereniging ROEF!   
Machtiging:
Ondergetekende (het bovengenoemde lid of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger), verleent tot  wederopzegging toestemming aan SV ”Roef!” te Moergestel, de bedragen die van ondergetekende ter zake van contributie te vorderen zijn, te doen afschrijven van:  
Hij/Zij verplicht zich: 
 - Statuten en huishoudelijk reglement van SV ”Roef! ” na te leven.(Verkrijgbaar bij de afdelingen).
Aanmeldingsformulier s.v. ROEF!  
Bent u of uw ouders genegen, bij toerbeurt naar uitwedstrijden te rijden?: 
Contributiebetaling: (via automatisch incasso, zie onderstaande machtiging): 
Ondertekend door:
 
Vul het volledig in en lever dit in bij een van de bestuursleden van de tak van sport: Honk-, soft-, Beeball, handbal of Jeu de Boules, 
waarvan je lid wil worden.
Print het aanmeldingsformulier uit. 
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