
Beachvolleybal 

 
 

Formulier ondertekend én met een recente pasfoto sturen naar: 

Ledenadministratie Beach Tilburg 

Hindeloopenstraat 7, 5045 GE  Tilburg 

 

 

 

 

  Registratienummer alleen in te vullen 

door ledenadministratie 

INSCHRIJFFORMULIER BEACH TILBURG 
 

Voorletters + roepnaam:    Achternaam  :    

Straat  + huisnummer: 

Postcode:      Woonplaats  : 

Geb.datum :  .  .  – .  . – .  .  .  .   Geslacht :   M  /  V 

Telefoon (vast):     Telefoon (mobiel): 

E-mailadres :     E-mailadres ouders: 

Lid NeVoBo via andere vereniging: Ja/Nee* Zo ja, mijn relatienummer is:  

* Wil je deelnemen aan door de NeVoBo georganiseerde activiteiten dan kun je ook via Beach Tilburg NeVoBo 
lid worden. De kosten worden dan jaarlijks aan jou doorberekend (voor het jaar 2018 een bedrag van € 12,50) 

 
 

Meldt zich aan als:     Jaarbijdrage   
(aankruisen wat van toepassing is)       

□ Junior (per 1 januari nog geen 18 jaar)  € 65,00**   

□ Senior (per 1 januari 18 jaar of ouder)  € 85,00**   

* Bedrag is exclusief trainingen en exclusief lidmaatschap NeVoBo 

 

ATTENTIE: Pas na bevestiging van de ledenadministratie ontstaat het recht op gebruik 

van de beachvelden. Zie website voor meer info. 

 

Machtiging tot automatische incasso 
Bij inschrijving wordt éénmalig € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.  

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester 

van Beach Tilburg om van zijn/haar hierna genoemde bankrekening het bedrag af te 

schrijven voor inschrijfgeld en (jaarlijks) de contributie (en (wanneer van toepassing) 

voor het volgen van trainingen (elk jaar apart opgeven, zie website voor meer info)). 

 

IBAN nummer bank   :    NL 
 

Naam rekeninghouder: 

 

Woonplaats   : 

 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van Beach Tilburg, 
met de regeling zoals hierboven beschreven en verklaart dat bovenstaande gegevens naar 
waarheid zijn ingevuld. 

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik het recht om het bedrag binnen acht weken 
na afschrijving bij mijn bank terug te vorderen. 

* Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en uiterlijk op 31 december plaats te 
vinden bij de ledenadministratie, rekening houdend met een opzegtermijn van vier 
weken. Opzegging is rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de 
ledenadministratie. Na 31 december is opnieuw de volledige jaarbijdrage verschuldigd. 

 

……………...   . .  - .  .  – 20.....  Handtekening : ……………………………....... 
(plaats)   (datum)   (Bij minderjarigen dient een van de ouders, voogd 

of verzorgers mede te ondertekenen) 

 

 

 


