
 

 

  
LET OP! ACHTERZIJDE DIENT OOK INGEVULD TE WORDEN. 

 

 

 
 
Voor- en achternaam:  _______________________________________________ 
 
Geboortedatum:  _______________________________________________ 
 
Adres:  _______________________________________________ 
  
Telefoonnummer:   _______________________________________________ 
 
Postcode/plaats:  _______________________________________________ 
 
Mobielnummer:  _______________________________________________ 
 
E-mailadres:  _______________________________________________ 
 
 
 
Wil lid worden van Volharding Maasbree m.i.v. ……-……-…… 
 

 
En wil ingedeeld worden in één van onderstaande groepen: 

 
(s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is) 

Groep Dag Tijd Leiding Contributie*  

O  1.  fun4kids 3 ½ – 6 jr woensdag 16:00-17:00uur Connie 45,00 

O  5.  freekids 6-9 jr woensdag 17:00-18.00 uur Connie 45,00 

O  7.  turnen dames dinsdag 20:30-21:30 uur Germie 63,00 

O  8.  step aerobics woensdag 19:00-20:00 uur Trees 63,00 

O  9.  step aerobics woensdag 20:00-21:00 uur Trees 63,00 

O 10. aerobics dames donderdag 08:30-09:30 uur Liesbeth 63,00 

O 11. aerobics dames 50+ donderdag 09:30-10:30 uur Liesbeth 63,00 

O 12. gymnastiek heren donderdag 20:30-22:00 uur Juan 69,00 

 
 
* Contributie per half jaar. De contributie kan uitsluitend per half jaar betaald worden en 

wordt geïnd middels automatische incasso. 
 

 

O  Voor deze persoon is het volgende van toepassing:  

 Het derde en volgend jeugdlid tot 14 jaar uit een gezin is vrijgesteld van contributie.   



 

 

  
LET OP! ACHTERZIJDE DIENT OOK INGEVULD TE WORDEN. 

 

 

 

 

Let op! 
Bij aanmelding dient € 15,00 inschrijfgeld (contant) te worden betaald. Van dit bedrag wordt € 
10,00 op de contributie in mindering gebracht. De overige € 5,00 zijn administratiekosten. 
 
De formulieren volledig ingevuld, inclusief het inschrijfgeld, kunt u inleveren bij:  
Bea Brummans, Van Eykstraat 42 of bij de betreffende leid(st)er.  
 
Bij tussentijdse aanmeldingen gedurende een halfjaarlijks seizoen dient de contributie voor een 
half seizoen geheel betaald te worden. Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie van 
contributiegeld plaats.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij:  

Secretaris : Monique Dura (06-11138814) monique@volhardingmaasbree.nl 

Penningmeester: Bea Brummans (077-465 2454) bea@volhardingmaasbree.nl 

 

Toestemmingsverklaring: 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we soms foto’s en filmpjes van u op de website, social media (oa 
facebook), you-tube, regionale bladen en/of omroep plaatsen.  
Ik geef de vereniging toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen t.b.v. een juiste 
ledenadministratie en contributie-inning, om mij informatie te sturen en contact met mij op te kunnen 
nemen, publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, facebook en you-tube en in 
regionale bladen en/of omroepen. 
Mijn toestemming geldt alleen voor beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk 
moment intrekken. Dit kan door een mail te sturen aan info@volhardingmaasbree.nl. 

 
 

Naam : _______________________________________________ 

Adres : _______________________________________________ 

Postcode / Woonplaats : _______________________________________________ 

Datum : _______________________________________________ 

 

Handtekening : _______________________________________________ 

 

mailto:bea@volhardingmaasbree.nl


 

 

  
LET OP! ACHTERZIJDE DIENT OOK INGEVULD TE WORDEN. 

 

 

 

SEPA MACHTIGING AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING 

 
Ondergetekende geeft hierbij toestemming, met ingang van heden, aan vereniging Volharding Maasbree doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens 

lidmaatschap/contributie.  

 

IBAN Bankrekeningnummer : _______________________________________________ 

Naam : _______________________________________________ 

Adres : _______________________________________________ 

Postcode / Woonplaats : _______________________________________________ 

Datum : _______________________________________________ 

 

Handtekening : _______________________________________________ 

 

AUTOMATISCHE INCASSO  

De contributie kan uitsluitend per half jaar betaald worden en wordt geïnd middels automatisch incasso. 

Het eerste half jaar begint op 1 augustus. Het tweede half jaar begint op 1 februari.  

De contributie wordt twee keer per jaar van uw rekening afgeschreven. Voor het eerste half jaar is deze rond 

15 augustus. Voor het tweede half jaar is deze rond 15 februari.  

 

Een machtiging houdt in dat u Volharding toestemming geeft om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te 

schrijven, met inachtneming van de volgende regels:  

- Wanneer u het lidmaatschap opzegt schriftelijk of per e-mail zal de machtiging komen te vervallen.  

- Bent u het niet eens met een incasso, dan kunt u uw bank opdracht geven het bedrag te retourneren  

*) Het lidmaatschap loopt tot 31 juli c.q. 31 januari en wordt telkens stilzwijgend met een half jaar verlengd. Opzeggen 

kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij: Bea Brummans, van Eyckstraat 42, 5993 CV Maasbree, 

bea@volhardingmaasbree.nl.  

 

De opzegging dient uiterlijk een maand voor beëindiging van de halfjaarlijkse termijn binnen te zijn. Dit 

betekent uiterlijk 1 juli c.q. 1 januari. Meldt u zich niet tijdig af, dan bent u het hele lopende half jaar weer 

contributieplichtig. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. 

U kunt ons machtigen door dit formulier in te vullen en in te leveren bij:  
Bea Brummans, van Eyckstraat 42 Tel. 077-4652454 Of bij de betreffende leid(st)er. 


