
 
 

 AANMELDINGSFORMULIER 
  

Lidgegevens      

Voorletters :  Geb. datum :  

Roepnaam :  Geslacht : M / V  

Achternaam :  

Straat + huisnr. :  

Postcode :  Woonplaats :  

E-mail :  

Telefoonnummer :  Mobiel nr. :  06 -  

      

Ouder gegevens (bij minderjarige leden)    

Naam ouder :  Moeder/Vader/Verzorger 

E-mail ouder :  

Mobiel nr. ouder :  Van  : Moeder/Vader/Verzorger 

Mobiel nr. ouder :  Van : Moeder/Vader/Verzorger 

      

Lid geworden via…    

… een ander lid van DOS-WK, namelijk         :  

… een ledenwerf actie in Enschede, namelijk  :  

… op een andere manier, namelijk                   :  

      

Contributie     

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Bij het aanmeldingsformulier treft u een 

doorlopende machtiging. Deze dient volledig door u te worden ingevuld, en samen met het 

aanmeldingsformulier te worden ingeleverd. Zonder een volledig ingevuld en ondertekend 

formulier kan uw aanmelding niet worden verwerkt.  

 

De verschuldigde contributie wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering en is 

leeftijdsafhankelijk. Er moet rekening gehouden worden met een jaarlijkse stijging conform 

de index cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Contributie dient te allen tijde 

voldaan te worden over het gehele seizoen (vanaf aanmelding). Een seizoen eindigt op 31 

mei, bij tussentijdse opzegging blijft de financiële verplichting tot 31 mei bestaan! 

 

 

     

Ondertekening     

Het lid / De ouders gaan met ondertekening akkoord met de statuten van de vereniging 

alsmede het daaraan verbonden huishoudelijke reglement. 

      

Datum :  Plaats :  

      

 Naam :  Handtekening : 

      

Gegevens administratie (in te vullen door DOS-WK)   

Bondsnummer 

 

: 

 

 Categorie : S – J – A – P – W  

KK – R – MW – NS 

Intern volgnr :  Datum ingang :  

Versie 2016-01



 
 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER 
 

Naam  DOS-WK 

Postadres Postbus 607 

Postcode 7500 AP Enschede 

Land  Nederland 

Incassant ID NL69ZZZ400740980000 

 

Inzake lidmaatschap van: 

Naam lid  

Adres lid  

Postcode/Woonplaats  

Land  

 

 

Rekeningnummer (IBAN)  

Naam rekeninghouder (incl. voorletters)  

Adres (indien afwijkend van het lid)  

Postcode/Woonplaats  

Land  

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DOS-WK doorlopende 

incasso-opdrachten naar uw bank te sturen, om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

wegens contributie volgend uit het lidmaatschap van DOS-WK. U verleent uw bank 

toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van DOS-WK. 

 

Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op  met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden.  

 

Het laten terugboeken van een bedrag ontslaat u niet van uw betalingsverplichting jegens 

DOS-WK. 

 

 

Machtigingskenmerk  

Het machtigingskenmerk wordt bij aanmelding automatisch aangemaakt en separaat aan u 

kenbaar gemaakt.  

 

Enschede  

Datum  

Handtekening 

rekeninghouder 

 

 

 


