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GEGEVENS NIEUW LID 
 

Achternaam   

Voornaam   

Voorletters   

Geboortedatum          -         -  

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

Mobielnummer   

Emailadres   

 
ALLEEN VOOR LEDEN JONGER DAN 18 JAAR 
 
Namen ouder(s)/verzorger(s) 

Telefoonnummer(s) 

Emailadres(sen) 

 

 
Ik schrijf mij in voor: 
 

□ Honkbal pupillen □ Softbal pupillen 

□ Honkbal Aspiranten □ Softbal Aspiranten 

□ Honkbal Junioren □ Softbal Junioren 

□ Honkbal Senioren □ Softbal Dames 1 

□ Bee-ball Majors □ Softbal Dames 2 

□ Bee-ball Rookies □ Recreanten 
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(Indeling in een team vindt plaats door de Technische Commissie in overleg met de 
Coach) 
 

Roef! geeft er de voorkeur aan om de contributie te innen middels een automatische 

incasso. 

Hierbij machtig ik Roef! te Moergestel, de contributie middels een automatische 
incasso te innen. 

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

 
 

Plaats: 
Naam: 
Bankrekeningnummer (IBAN): 
Datum : 
 
Handtekening : 
 

   __________________________________ 

 
 
VOORWAARDEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN ROEF!  
 
Je bent lid van onze vereniging, indien je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:  

 Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is ingeleverd 

 
Daarnaast gelden binnen onze vereniging de volgende afspraken:  

 Jaarlijks wordt in de Algemene Leden Vergadering de hoogte van de contributie vastgesteld. 
Voor actuele bedragen zie de website.  

 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. 
 
Ieder lid is aanvullend verzekerd via de KNBSB.  
Ieder lid is verplicht minimaal 2 keer per jaar bardienst te draaien.  
Voor de bardiensten van jeugdleden (< 18 jaar) geldt, dat deze door de ouders/verzorgers worden 
ingevuld.  
Ieder lid vanaf 16 jaar dient bereid te zijn om 2 keer per jaar als scheidsrechter op te treden.  
Bij verhuizing, wijziging telefoonnummer of mailadres dient dit doorgegeven te worden aan de 

ledenadministratie van Roef! Tevens is dit aan te passen in de app Sportlink (de officiële app vanuit 

de KNBSB. (gratis te downloaden) 

 

Graag dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour mailen aan: roef.ledenadm@gmail.com 

mailto:roef.ledenadm@gmail.com

