
Kogelwerpvereniging “Vooruit Losser” 
Ledenadministratie 
p/a B.A. Evering 
Het Egbertink 78 
7582 DG  Losser 
K.v.K. nr. 40073220 
Rabobank NL36RABO0337336016 

 

Welkom, nieuw lid van Vooruit Losser,  

Bij een aanmelding als lid van onze vereniging horen een paar administratieve zaken. Zo worden competitiespelers 

ingeschreven bij de bond, de NKB. Deze maakt ook spelerspassen met hierop een foto van de speler. Voeg daarom een 

foto  bij dit formulier. (Het hoeft niet perse een officiele pasfoto te zijn, maar wel hierop lijken). 

Om de contributieinning zo eenvoudig mogelijk te maken, willen we je verzoeken een machtiging af te geven voor een 

automatische incasso.  Een email-adress en telefoongegevens zijn handig voor het elkaar snel van informatie voorzien bij 

sportieve evenementen, feestelijkheden en/of rouw-zaken. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam (voorletters, voorvoegsels, naam, roepnaam):     

Adres (straat, huisnummer, toevoeging):  

Postcode, woonplaats: 

 Telefoon, telefoon mobiel:  

Email adres: 

Geboorte_datum, Inschrijfdatum,: 

Soort Lid (Actief / Passief ) : 

Lidnr Vooruit Losser (in te vullen door ledenadministratie):  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betaling: 

OPM: De contributie is jaarlijks verschuldigd bij aanvang van competitie (i.e. 1 september). Een afmelding na 1 september 

gaat in per 1 september van het jaar erop. 

Overschrijvingen per (kwartaal / halfjaar / jaar) op iban reknr NL36RABO0337336016 onder vermelding van lidnr, 

lidnaam en competitiejaar. 

 Automatische incasso per (kwartaal / halfjaar / jaar) van  iban reknr: …………… 

 (Incassant ID: NL23 ZZZ 4007 3220 0000) 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Kogelwerpvereniging Vooruit Losser om de 

verschuldigde bedragen betreffende contributie af te schrijven van de bank- of girorekening die ondergetekende thans 

aanhoudt als hierboven vermeld. Afschrijving van de contributie geschiedt tussen 1e en 10e van de aangegeven termijn-

periode. Een verzoek tot terugboeking van het afgeschreven bedrag dient binnen 30 dagen na afschrijving te worden 

gericht aan uw bank- of girokantoor. Het bedrag zal dan worden teruggestort op uw rekening. 

Datum:  ………………….. 

Handtekening (ouder/verzorger, indien jonger dan 18 jaar) 

……………………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

OPM: Net als de aanmelding, dient ook de afmelding schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een briefje te sturen naar 

bovenstaand adres.  


