
 

 

INSCHRIJFFORMULIER BV ROOI    
   
ACHTERNAAM  : ...................................................................  

VOORNAAM  : ...................................................................  

ROEPNAAM  : ...................................................................  

GEBOORTEDATUM  : ................................................................... 

ADRES   : ...................................................................  

POSTCODE  : ...................................................................  

WOONPLAATS  : ...................................................................  

TELEFOON  : ...................................................................  

E-MAIL   : ...................................................................  

GESLACHT  : M  /  V   

 
Wil je competitie spelen?             Ja  /  Nee  
Wanneer je deel neemt aan de competitie ben je verplicht een aantal taken uit te voeren. De taken kunnen o.a. zijn tafelen, 

scheidrechter zijn en zaalwacht. Het is afhankelijk van je leeftijd welke taken je uitvoert.   

Heb je al eens eerder bij een andere vereniging gespeeld?     Ja/ nee  

Zo ja, bij welke vereniging?         …………………………   

Heb je van deze vereniging een schuldvrijverklaring?    Ja / Nee   

Heb je een scheidsrechters licentie?           Ja / Nee  

Zo ja, een F- of E- licentie en welk nummer      ......………………….. 

In welk team ga je nu spelen:       ………………………..  

Is dat dit seizoen nog mogelijk:            Ja/ nee   

 
De contributies worden geïnd middels halfjaarlijkse automatische incasso. Graag dit formulier met het 
machtigingsformulier ingevuld inleveren. Mocht je competitie willen spelen, dan moet je ook een 
recente pasfoto met achterop je achternaam, roepnaam en geboortedatum inleveren bij de secretaris 
(onderstaand adres). 
 
Datum      Handtekening 
 
 .................     ...........................................................................    
 
Niet invullen  
 

Spelersnummer Aangemeld Vervaldatum Team Bankspeler 

     



 

 

MACHTIGINGSFORMULIER BV ROOI   
 
- GRAAG INVULLEN MET HOOFDLETTERS -   
 
Ondergetekende machtigt hierbij Basketbal Vereniging Rooi om tot wederopzegging van zijn/haar 
bankrekening de door hem/haar verschuldigde contributie af te schrijven. De contributiebedragen staan 
vermeld op de website www.bvrooi.info. Op het einde van ieder seizoen kan er,  na akkoord van de 
leden op de Algemene Ledenvergadering, een inflatiecorrectie toegepast worden.  
 
De contributie wordt in twee termijnen (in september en januari) van uw rekening afgeschreven.   
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, hebt u de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen 
30 dagen terug te vorderen via uw bank.   
 
 
Bankrekening nummer (IBAN)  : ..................................................  
 

Naam en voorletters    : .................................................. 

Adres     : .................................................. 

Postcode en plaats:    : .................................................. 

 
 
 
Datum       Handtekening   
 
 
 
.................      ........................................................................... 
 
 
 
 
 
 


