
 

Aanmeldingsformulier e.v. & a.c. De Tubanters 1897 
Incassant ID: NL81ZZZ400738800000  
    
Datum: ………………………………… 
 
Familienaam:…………………………………………………………………………   
 
Voornamen:………………………………………………………………...…. m/v. 
 
Geb. datum / jaar:………………………………………………… ………..…… 
 
Adres:………………………………………………………………….……………..… 
 
Postcode:………………..Woonplaats :………………….………….……..... 
 
Email:…………………………………………………………………….……….….… 
 
Email ouders:……………………………………………………………..……...… 
 
Telefoonnummer.:………………………………….………..………..….……. 
 
Het laatst gespeeld bij:………………………………………………………… 
Van:………………………………. Tot ………………………………………...…… 
Relatiecode:…………………………………………………………………..……. 
 
Een club is niets zonder haar vrijwilligers. Sta jij open voor een eenmalige, tijdelijke  
of regelmatige rol binnen onze verenging?  Ja  /  Nee (omcirkel je voorkeur) 
Meer info en voorkeur aangeven? Zie volgende pagina 
 
Bij aanmelding dienen spelende leden eenmalig € 12,- inschrijfgeld CONTANT te voldoen. 
   
NB: Het is ondergetekende bekend, dat ingeval het lidmaatschap tussentijds (tijdens het seizoen) 
wordt opgezegd, hij/zij de contributie t/m het einde van het seizoen (30 juni) dient te voldoen. 
 
Het betalen van de contributie is UITSLUITEND mogelijk door middel van maandelijkse 
automatische incasso. Daarom dient onderstaande te worden ingevuld. 
 
MACHTIGING VAN AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Hierbij machtig ik de ev & ac De Tubanters 1897 de door mij aan haar verschuldigde gelden 
automatisch ten laste van mijn bankrekening te doen boeken. Bij niet akkoord van een afgeschreven 
bedrag heb ik binnen 30 dagen het recht om de betreffende incasso weer ten gunste van mijn 
rekening te laten boeken. 
 
IBAN:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam rekeninghouder :………………………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening rekeninghouder :…………………………………………………….. 
 
  

Vanaf 14 jaar 
ID/ rijbewijs-nummer: 
 
……………………………….. 
 
Vanaf 9 jaar een recente 
pasfoto inleveren! 
 
 
In te vullen door adm. 
 
Cat :……………………… 
 
KNVB :………………….. 
 
Akkoord: ………………….. 
 



 

Heb je aangegeven open te staan voor een eenmalige, tijdelijke of regelmatige rol binnen onze 

verenging? Super! Kruis hieronder je voorkeur(en) aan  

 

Ik ben momenteel werkzaam bij …………………………. als:………………………………………. 

o ik ben bereid zo nu en dan of een keer wat te doen 

o ik ben bereid regelmatig wat te doen en heb daar…….  uur per week/maand tijd voor 

 

Ik heb daarbij de voorkeur voor: 

o doordeweekse dagen (ochtend/middag/avond) 

o weekend (zaterdag/zondag) 

 

Ik heb dan belangstelling voor: 

o kantinedienst (per toerbeurt) 

o schoonmaken kantine (per toerbeurt) 

o schoonmaken kleedkamers (per toerbeurt) 

o begeleiden (jeugd)team 

o meerijden bij uitwedstrijden 

o geven van trainingen  (wel/geen ervaring) 

o fluiten van wedstrijden (wel/geen ervaring) 

o verlenen van EHBO bij toernooien/wedstrijden/trainingen 

o onderhoud terrein/gebouwen 

o meewerken aan projecten/acties 

o (mede)organiseren toernooien/kampen/evenementen 

o bijhouden website/Facebook/Twitter 

o meewerken aan PR-activiteiten/verzorgen voorlichting 

o overig: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alvast dank voor je medewerking. Lever het volledig ingevulde formulier in bij de administratie in het 

clubhuis van De Tubanters 1897 of stuur het per e-mail aan: info@tubanters.nl 

  
 


