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Onderwerp: Welkom     Datum: inschrijfdatum als lid     
                         Automatische incasso                                                                                    
                         Contributies. 
 
 
 
Beste aspirant-lid,  
 
 
Hartelijk welkom op onze vereniging. In deze brief informeren wij je over de financiële kant van jouw lidmaatschap. 
 
De hoogte van de contributie kun je vinden onder de volgende link: www.tiel72.nl/ledeninformatie/contributie. 
 
Wij maken gebruik van automatische incasso om de maandelijkse contributie te innen. Vul het machtigingsformulier in en lever of stuur het, 
tegelijkertijd met het inschrijfformulier, in.  
 
Mocht je het niet eens zijn met een incasso onzerzijds zie https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/veelgestelde-
vragen/betalingsverkeer/terugboeken-automatische-incasso. 
 
Voorwaarden voor het wijzigen of beëindigen van het lidmaatschap kun je vinden onder de volgende link: 
http://tiel72.nl/ledeninformatie/wijzigen-beeindigen-lidmaatschap/. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Penningmeester 
K.V. Tiel ‘72



 KORFBALVERENIGING TIEL’72 

            

 

Versie: April 2019 

RECREANT 

Hierbij geef ik mezelf op als lid van de korfbalvereniging Tiel’72.  
 
Naam  :___________________________________________________________________  
Voornamen  :____________________________________________________  Geslacht  :M/V* 
Geb.dat   :_____-_____-  ____  Roepnaam :________________________ 
Adres  :____________________________________________________ 
Postcode  :____________  Woonplaats : ____________________________ 
Telefoonnummer : ____________ Mobiel: ________________ E-mail: _______________________**  
E-mail(s) nieuwsbrief : _______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Al het verenigingswerk wordt uitgevoerd door (ouders van) leden. Misschien spreekt het u ook aan om op één of andere manier uw steentje bij 
te dragen. Hieronder kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat.  
 
Ik ben bereid om mee te helpen met (s.v.p. altijd iets invullen ): 
 Schoonmaken van het clubgebouw  ( 3 uur per seizoen ) 
 Meedraaien kantinedienst  (minimaal 2 diensten per seizoen) 
 Ophalen oud papier   ( 3 uur per seizoen ) 
 Velddienst    ( 3 uur per beurt ) 
 Training geven aan een team 
 Begeleiden van een team 
 Iets anders binnen de vereniging, ( denk aan uw beroep, hobby ) 

namelijk:________________________________________________________________________ 
 Niets, want ______________________________________________________________________ 
 
Naast de reguliere organisatie binnen de vereniging hebben wij regelmatig behoefte aan bepaalde kennis/vaardigheden binnen de vereniging. 
Hierbij kunt u misschien een rol spelen door uw kennis/vaardigheden opgedaan met uw beroep(en) ter beschikking te stellen aan de vereniging: 
Uw beroep(en) :  __________________________________________________________________ _ 
 
Door mij aan te melden als lid van de korfbalvereniging Tiel'72 geef ik wel/geen* toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal 
van mij ten behoeve van de Tiel’72 website, social media en het verenigingsblad “De Treffer”. 
 
Ook willen we graag weten of u korfbalervaring heeft : Ja, ik heb al  …… jaar korfbalervaring 
       Nee  
 
 
 
Datum:____________   Handtekening   ________________________ 
 
 
U kunt het  ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en -machtigingskaart op de volgende manieren aanleveren: 
 

1. In een gesloten enveloppe versturen naar (inleveren bij)  Hans van Kleef, P. Westdorpstraat 10, 4007 WZ Tiel. 
of 

2.  Scannen en als PDF versturen naar leden@tiel72.nl. 
 
 
Het huishoudelijke reglement van de korfbalvereniging kunt u opvragen bij het secretariaat

                                                           
*    Doorhalen wat niet van toepassing is. 
**  Ten behoeve van de digitale nieuwsbrief  
 



Machtigingskaart Automatische Incasso   
 

S.v.p. invullen met blokletters. 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Korfbalvereniging Tiel ’72 om van zijn/haar 
hierondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie 
 
 
IBAN:……………………………………………………… 
 
Naam en voorletters rekening houder: ……………………………………………………………………….. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………… 
 
Contributie betreft van het lid/de leden: ……………………………………………………………………… 
 
Contributie wordt maandelijks geïnd. 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals in bijgaande brief is vermeld. Hij/zij is op de hoogte dat de 
mogelijkheid bestaat om, indien hij/zij het met het automatische afgeschreven bedrag niet eens is, binnen één maand de bank 
opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. 
 
 
Datum: ………………………. …. 20 …………                Handtekening: …………………………………. 

 

 

 
 


