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Inschrijfformulier 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Voornaam:         Achternaam:          

Voorletters:        Geslacht: man ○ vrouw ○ 

Adres:                

Postcode:         Woonplaats:         

Telefoon:         E-mailadres:         

Geboortedatum:        Geboorteplaats:        

 

ABONNEMENTSGEGEVENS 

Groep en tijdstip:  

Ingangsdatum:  

Bank-/girorekening: 

 

Aanmelden kan uitsluitend schriftelijk d.m.v. dit formulier. De eerste twee lessen kunt u vrijblijvend 

meedoen.  Afmelden kan alleen schriftelijk voor aanvang van een nieuw kwartaal. Bij te late afmelding 

blijft het volledige kwartaal contributie verschuldigd.  

Bij aanmelden, ga ik akkoord met het automatisch incasso voor de contributie en/of wedstrijdgelden, 

tevens jaarlijkse afname clublot van € 3,00 voor SV D.I.O.  

Het bedrag zal omstreeks de tweede maand van het kwartaal automatisch afgeschreven worden van 

uw rekening, dat wil zeggen omstreeks  1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.  

 

DATUM:        HANDTEKENING:        

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de leiding of het secretariaat  Inge van Erp 

            Teubenweg 28, Keijenborg 

            Tel. 0575-470911 
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EXTRA INFORMATIE 

Gezamenlijk staan we garant voor een gezellige vereniging. Daar willen wij ook u van op de hoogte 

houden. SV DIO heeft sinds het einde van vorig jaar een nieuwe site: www.diokeijenborg.nl. 

Daarnaast is er een Facebookpagina www.facebook.com/diokeijenborg en Twitter 

twitter.com/DIOKeijenborg of @DioKeijenborg.  

Deze sites gebruiken wij om nieuwigheden naar buiten te brengen, maar ook om leuke foto’s van de 

lessen, wedstrijden en demo’s op te plaatsen. In kader van privacy vragen wij hierbij uw toestemming 

hiervoor: 

○ Ik of mijn kind mag wel op de foto en benoemd worden op de bovengenoemde sites. 

○ Ik of mijn kind mag wel op de foto en benoemd worden op de website, maar niet op 

Facebook of Twitter. 

○ Ik of mijn kind mag niet op de foto of benoemd worden op bovengenoemde sites.  

 

 

Om een zo veilig mogelijk klimaat te creëren in de les, is het belangrijk dat de leiding op de hoogte is 

van bepaalde gezondheidsklachten of allergieën (met traktaties of opzet van de les). Vandaar dat wij 

u hierbij verzoeken om ons op de hoogte te stellen van klachten met betrekking tot bovenstaande. 

○ Ik of mijn kind heeft geen gezondheidsklachten of allergieën van belang voor de uit te 

oefenen sport. 

○ Ik of mijn kind heeft een allergie, te weten         

○ Ik of mijn kind heeft een gezondheidsbeperking die invloed heeft op het uitoefenen van de 

sport, namelijk           

 

 

 

 

 

http://www.diokeijenborg.nl/
http://www.facebook.com/diokeijenborg
https://twitter.com/DIOKeijenborg

