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Personalia 

Naam Voorletters: 
  

 Achternaam: 
  

 Voornaam: 
  

Geboren Datum: 
  

 Geslacht: 
  

Adres Straatnaam + nummer:   

 Postcode + Plaats: 
  

 Land: 
  

Bereikbaarheid Telefoon: 
  

 Mobiel nummer: 
  

 E-mailadres 
  

 
BELANGRIJK ! 

 
Het kan voorkomen dat andere leden contact met u wil opnemen. Zij kunnen de 
ecretaris verzoeken bovenstaande gegevens daartoe beschikbaar te stellen. Als u deze 

gegevens niet wil delen verzoeken wij u om dit vakje aan te kruisen.  

                       

Lidmaatschap 
 
Wat voor lidmaatschap wilt u ?  

 Het jaarlidmaatschap geeft recht op deelname aan alle trainingen in zomer en winter. U betaalt voor elke 
maand contributie. 

 Het zomerlidmaatschap geeft recht op deelname aan de trainingen in de zomer ( 1april – 30 september). 
U betaalt dan alleen contributie voor de zomer maar heeft geen recht op deelname aan schaatstrainingen 
en winterevenementen. 

 Aan sociale activiteiten zoals de trainings/vakantieweek in Inzell en het jeugdkamp mag elk lid deelnemen 
ongeacht het soort lidmaatschap.  

 

 Hele jaar  Zomer (april – sept) 

 

 

Activiteiten 
 
Aan welke clubactiviteiten wilt u deelnemen? 
 
Winter Zomer 
 Schaatsles/training (recreatief)  Skeeleren  Loop/sprongtraining 
 Wedstrijdtraining + licentie KNSB  Mountainbiken  Wielrennen 

(svp aankruisen aan welke activiteiten u mogelijk wilt deelnemen. Dit is indicatief) 
 

  
Ondersteuning clubactiviteiten 
Voor een goed functionerende vereniging zijn vrijwilligers van groot belang. Wij vragen u hieronder aan te geven 
of de vereniging in voorkomende gevallen om uw hulp zou mogen vragen  voor: 
 

 Jurywerk bij wedstrijden op de ijsbaan (vooraf instructie door clubleden) 

 Bestuur / kader (technische commissie/evenementen/trainingsweekends & weken) 

 Geven van trainingen :In bezit van trainersdiploma:________________________ 

 Organiseren van (incidentele) activiteiten 

 
 

 
 

Inschrijfformulier 
t.b.v. lidmaatschap 

en machtiging 



 
 
 
 

 
 
 
 
Doorlopende machtiging  
 
De penningmeester van SSVB zal contributie en de kosten voor evenementen, waarvoor men zich opgeeft,  innen 

via automatische incasso. Vanwege de hoge kosten wordt niet met acceptgiro’s gewerkt.  
 
Ondergetekende verklaart hierbij  ter wederopzegging machtiging aan de penningmeester van SSVB te Breda om 
deze kosten voor het bovengenoemde nieuwe lid af te schrijven van: 
 

Machtiging 
Bank- of girorekening 
(IBAN!) 

: 

 
Ten name van : 

 
Adres : 

 
Postcode+woonplaats : 

 
Datum : ___ - ___ - _______ 

 Handtekening 
rekeninghouder 

: 
 
 

 
Bent u het niet eens met een afschrijving dan heeft u twee maanden de tijd om dit bedrag terug te laten boeken. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw bank. 
Wilt u de machtiging intrekken dan kunt u hiervoor contact opnemen met de incassant, zijnde de penningmeester 

van SSVB. De contributiebedragen zullen worden afgeschreven elke eerste maand van een kwartaal. 
 

Accoordverklaring 
De contributie bedraagt (uitgezonderd tijdelijke acties): 
voor junioren tot en met 16 jaar                         : € 10,--  per maand 
voor volwassenen vanaf 17 jaar                          : € 13,50 per maand 
voor niet actieve leden                                       : €   4,50 per maand 
 

 

Het lidmaatschap kan beëindigd worden, door schriftelijke opzegging, met ingang van het kwartaal volgend op de 
opzegging . 
  

Ondertekening Plaats : 

 
Datum :  

 Handtekening : 
 

(indien minderjarig van ouder/verzorger) 

 
Opsturen 

Dit formulier verzenden aan:  

 
Ledenadministratie SSVB 
Sandra van der Kaaij 
Statenlaan 79 

5121 HB Rijen 
 

 

Acceptatie van nieuwe leden vindt plaats conform de statuten van de vereniging. Deze zijn, samen met het 
Huishoudelijk Reglement, op te vragen bij het secretariaat. 


