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S P O R T V E R E N I G I N G  ‘L I O S‘ 
 
Voorzitter:   V. Jägers 

Secretaris:  S. Hesseling 

Penningmeester : K. Nissen, Ossenkamppad 15, 6905 VC  Zevenaar 

Email:   Iioslobith@gmail.com 

Website:   www.sportvereniging-lios.nl    

 

 

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van Sportvereniging LIOS 

 
Achternaam  : ……………………………………………………………… 

 

Voornaam  : ……………………………………………………………… 

 

Geboortedatum          : ……………………………………………………………… 

 

Straatnaam/huisnr. : ……………………………………………………………… 

 

Postcode/woonplaats   : ……………………………………………………………… 

 

Telefoonnr.  : ……………………………………………………………… 

 

E-mail   : ……………………………………………………………… 

 

Bijzonderheden  : ……………………………………………………………… 

 

Maand start sporten : ……………………………………………………………… 

 

Het betalen van de contributie kan uitsluitend per automatische incasso waarbij u LIOS machtigt om 

de kwartaalcontributie aan het begin van elk kwartaal van uw rekening af te laten schrijven. Het 

machtigingsformulier is bijgevoegd. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en wordt bij de eerste incasso 

van de kwartaalcontributie eenmalig geëind. Afmelding uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester 

met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. 

 

Attentie: tijdens lesuren, evenementen of wedstrijden kunnen foto’s / films gemaakt worden (tbv 

website & Facebookpagina). Indien u NIET wenst dat uw kind opgenomen wordt dan kunt u dat 

hierbij aangeven. (doorstrepen wat niet van toepassing is!): 

 

Ik sta wel / niet toe dat mijn kind opgenomen wordt tijdens lesuren. 
 

Keuze Onderdeel Kwartaalcontributie Keuze Onderdeel Kwartaalcontributie 

 Ouder / Kind € 35,-  Selectie 1 dag € 56,- 

 Recreanten 1 € 35,-  Selectie 2 dagen € 93,- 

 Recreanten 2 € 35,-  Callanetics € 51,- 

    Conditie gym 55+ € 43,- 

 
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier tekent u tevens voor gelezen en akkoord van onze 

privacyverklaring (zie www.sportvereniging-lios.nl of opvraagbaar via mail). 

 

Voor akkoord lidmaatschap: 

Plaats en datum:              Handtekening lid:                   Handtekening ouder/verzorger (bij jeugdleden): 

 

 

mailto:Lioslobith@gmail.com
http://www.sportvereniging-lios.nl/
http://www.sportvereniging-lios.nl/


 
 

Sportvereniging LIOS                            Rek.nr. NL34 INGB 0005 7126 11        Penningmeester:                    K. Nissen 

      Lioslobith@gmail.com 
  Versie 1.3 2021 

Machtigingsformulier Automatische Incasso 
________________________________________________ 

 

Ondergetekende, 

 

De heer/mevrouw : ………………………………………………………………  

 

Adres   : ………………………………………………………………   

 

PC + Woonplaats : ………………………………………………………………  

 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………… 

 

E-mail   : ……………………………………………………………… 

 

Machtigt hierbij Sportvereniging LIOS 

 

om  per kwartaal  bedragen te doen afschrijven van zijn/haar (Post)bankrekening  

 

Mijn rekeningnummer is : ………………………………………………….. 

 

Deze bedragen zijn verschuldigd vanwege de periodieke contributie van de hieronder 

genoemde persoon (personen) die lid is/zijn (voornaam en achternaam):  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Plaats en datum     Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag 

binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn Bank / Postbank terug 

te vorderen. 
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