
	  

* Opgegeven lidmaatschap geldt voor een periode van minimaal één seizoen en wordt 
zonder wederopzegging van ondergetekende automatisch verlengd. 
 
** Met de aanmelding van een lid wordt automatisch toestemming gegeven voor het 
gebruik maken van fotografisch materiaal en/of naamgegevens van het lid ten 
behoeve van de vereniging zoals promotieactiviteiten en mededelingen op de website 
van de vereniging, tenzij door het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat hiervoor geen toestemming wordt verleend. 	  

	  
Inschrijfformulier	  
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Gegevens	  nieuw	  lid	  
	  
Aanhef:	   	   	   Dhr.	  /	  Mevr.	  

Roepnaam:	   	   	   ……………………………………………………	   	  

Voorletters	  +	  naam:	   	   ……………………………………………………	  

Adres:	   	   	   ……………………………………………………	  

Postcode	  +	  woonplaats:	   ……………………………………………………	  

Telefoonnummer:	   	   ……………………………………………………	  

Mobiel	  nummer:	   	   ……………………………………………………	  

E-‐mail	  adres:	   	   	   ……………………………………………………	  

Geboortedatum:	   	   ……………………………………………………	  

Bijzonderheden:	   	   ……………………………………………………	  

	   	   	   ……………………………………………………	  

	   	   	   ……………………………………………………	  

 
 
 
Les gegevens 
 
Ik train één- of meerdere malen per week op de met de train(st)er overlegde 
dag en tijd*: 
 

o Maandag  17:30 – 19:00 
o Maandag 19:00 – 20:30 
o Dinsdag  19:00 – 20:00 (dames conditielessen) 
o Zaterdag 09:15– 10:15 
o Zaterdag 10:00 – 11:30 

 
 



	  

* Opgegeven lidmaatschap geldt voor een periode van minimaal één seizoen en wordt 
zonder wederopzegging van ondergetekende automatisch verlengd. 
 
** Met de aanmelding van een lid wordt automatisch toestemming gegeven voor het 
gebruik maken van fotografisch materiaal en/of naamgegevens van het lid ten 
behoeve van de vereniging zoals promotieactiviteiten en mededelingen op de website 
van de vereniging, tenzij door het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat hiervoor geen toestemming wordt verleend. 	  
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Financieel 
 
Met het ondertekenen van deze brief geeft bovengenoemde aan kennis te 
hebben genomen van de huidige contributiebijdragen en verleent RTV Rein 
Bloem middels onderstaand aangegeven betaalmethode het verschuldigde 
bedrag in rekening te brengen. 
 

o Automatische incasso, in 1 (één) termijn per jaar 
o Automatische incasso, in 4 (vier) termijnen per jaar 
o Nota (+ €3,50 per nota) in 1 (één) termijn per jaar 
o Nota (+ €3,50 per nota) in 4 (vier) termijnen per jaar 

 
 
 
Machtiging voor de contributie 
 
Ondergetekende 
Naam + voorletters:  …………………………………………………… 
Postcode + woonplaats: …………………………………………………… 
Bank/girorekening:  …………………………………………………… 
 
 
Gelieve dit formulier uit te printen en op te sturen naar: 
 

     RTV Rein Bloem  
     T.a.v. Monica Welsing  
     Jan van Riebeeckweg 36  
     6861 BG Oosterbeek	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-----------------------------   ------------------------------------- 
Handtekening nieuw lid   Handtekening gevolmachtigde 
     (verplicht indien lid jonger dan 18 jaar) 
  


