
        Aangesloten bij nevobo           

 U dient zich te houden aan de in de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement omschreven  rechten en plichten.     

 De betaling  van de contributie, die geschiedt via een  bankincasso in 

de  eerste maand van elk kwartaal.  

 Hiervoor dient, tegelijk met onderstaande aanmeldingsstrook, de  

machtigingskaart ingevuld en voorzien van handtekening  bij de  
ledenadministratie  ingeleverd te worden. 

 Wijzigingen/afmeldingen  m.b.t. het  lidmaatschap dienen uitsluitend 

schriftelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. 

 Na schriftelijke  opzegging van het lidmaatschap dient nog minimaal 

één maal de lopende  kwartaalcontributie betaald te worden. 

 Ook al is er gedurende lang tijd geen gebruik gemaakt van het 

lidmaatschap, indien niet schriftelijk opgezegd is, geldt de 
contributieverplichting. 

Opgericht: 19-02-1975 

Bank:NL69RABO 0322114861 

Esther Harmsel 
Oude Borculoseweg 2a  7478RK 

Diepenheim 
 

ledenadministratie@timeout75.nl 

Als  het aanmeldingsformulier  binnen is, 
word je aangemeld bij de nevobo. Daarna zal 
i.o.m. Esther Harmsel een digitale pasfoto 
gemaakt worden. 

Ondergetekende meldt zich aan als lid: 

Naam en voorletters  

Roepnaam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats                           

Geboortedatum Geslacht: M/V 

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Handtekening  

Datum  

Ik heb belangstelling voor (aankruisen s.v.p.): 

Competitie O Deelname competitie* 

 O Deelname recreantencompetitie* 

 O Deelname jeugdcompetitie* 

Training O Deelname recreantentraining 

Kadervorming O Volgen scheidsrechterscursus 

 O Begeleiding van jeugd 

 O Ander organisatorisch werk 

 
Algemeen  

O 

Meerijden naar uitwedstrijden van 
jeugd.(We gaan er van uit, dat 
ouders, enkele malen per jaar, 
bereid zijn mee te rijden). 

Deelname kledingfonds verplicht * 

Doorlopende machtiging SEPA   

Naam incassant Volleybalvereniging Time Out ‘75 

Adres Ruimersdijk 48 

Postcode 7478 AL                                Woonplaats  :    Diepenheim 

Land Nederland                              Incassant ID:    NL97ZZZ400741390000 

Kenmerk machtiging Contributie 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Time Out ’75 om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Time Out ‘75. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Naam   

Adres  

Postcode Woonplaats  

Rekeningnummer[IBAN]  

Plaats en datum Handtekening  

NL    .    .          .    .    .    .        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .      

Ontvangen:  

Jeugdleden kunnen aangemeld worden als ze 
5,5 jaar of ouder zijn. Ze worden echter pas 
speelgerechtigd als ze 6 jaar zijn. 

Aspirant leden mogen drie keer gratis 
meetrainen, alvorens  zich aan te melden. 

Aanmeldingsstrook 

Enkele regels, verbonden aan het lidmaatschap. 

Gelieve  een ingevuld formulier (papier) te sturen naar,  of een gescand 
formulier te  mailen naar  ——>  

mailto:ledenadministratie@timeout75.nl

