
Sportvereniging VOLO 

 

Inschrijfformulier & Doorlopende machtiging SEPA 

 

Aanmelding voor sport        

 Dans 

 Gymnastiek 

 Swingfit 

 Volleybal 

 

 

1. Gegevens 

Volledige Naam  ______________________________________________________________ 

Adres   ______________________________________________________________ 

Postcode  ______________________________________________________________ 

Plaats   ______________________________________________________________ 

Geboortedatum ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer __________________________ Mobiel ______________________________ 

E-mail   ______________________________________________________________ 

IBAN   NL____________________________________________________________ 

 Hierbij geef ik tevens toestemming voor het maken van beeldmateriaal voor intern gebruik 

en voor promotiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld de website, flyers en Facebook. 

 

Plaats   __________________________ Datum ______________________________ 

Handtekening 

 

__________________________  

 



Sportvereniging VOLO 

 

 

 

 

 

2. Gegevens van de machtiging (In te vullen door Sportvereniging VOLO) 

Naam   Sportvereniging VOLO 

Adres    Achterstraat 27 

Postcode  4054 MS  Plaats: Echteld  Land: Nederland 

Incassant ID  _______________________________________________________________ 

Kenmerk machtiging _______________________________________________________________ 

Reden betaling  Contributie en éénmalig inschrijfgeld 

 

 

Voorwaarden 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging VOLO om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om maandelijks de contributie van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging VOLO. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Ondergetekende verklaart hierbij tevens aan de voorwaarden, die behoren bij het lidmaatschap van 

Sportvereniging VOLO, te hebben gelezen. Hij/zij verklaart deze te zullen aannemen en de plichten, 

die aan het lidmaatschap verbonden zijn, altijd te zullen nakomen. De voorwaarden bestaan uit de 

statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscodes en zijn te vinden op de website onder ‘De 

vereniging’ en ‘Hoe gaan we met elkaar om?                                                                                                                                                                                                

 

 

Informatie 

Kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap kunt u vinden op onze website onder ‘Lid worden?’. 

Indelingen staan op de website gepubliceerd. Echter blijft de informatie van de leiding altijd leidend. 

Communicatie vanuit de leiding zal hoofdzakelijk plaatsvinden via WhatsApp-groepen. En vanuit de 

vereniging via e-mail en de website. 



Sportvereniging VOLO 

 

 

 

 

Vragen?                                                                                                                                                                 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met secretaris@volo-echteld.nl of via de website, 

https://volo-echteld.nl 

 

U kunt dit formulier inleveren bij de leiding of deponeren in de brievenbus in de hal. 

 

 

 

mailto:secretaris@volo-echteld.nl
https://volo-echteld.nl/

