
Inschrijfformulier Sport 
 

 

 
 

WELKOM BIJ SPORTVERENIGING DOK-Delft 
Bestuur en leiding heten u van harte welkom bij onze vereniging, wij hopen dat jullie zich 

snel thuis zullen voelen. 
 

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande punten: 
 

1. Na twee gratis proeflessen dient dit inschrijfformulier met persoonlijke gegevens 
ingeleverd te worden bij de leiding van uw groep. 

2. Betaling is per half jaar. De eerste keer wordt de contributie afgeschreven vanaf de 
datum van lidmaatschap tot het volgende betalingstermijn plus het inschrijfgeld. 
Daarna wordt de contributie ieder half jaar via automatisch incasso afgeschreven 
(april en oktober). 

3. U betaalt eenmalig het inschrijfgeld ad € 6,00 
 

Indien u de contributie niet tijdig voldoet, kan dit uiteindelijk consequenties hebben voor 
eventuele deelname aan de les. Indien u overgaat tot betaling na ontvangst van de nota, 
wordt er € 1,50 onkosten in rekening gebracht per inning. 

 

Opzegging dient te geschieden minimaal 1 kalender maand voor de nieuwe 
betalingstermijn (voor 1 maart of voor 1 september), d.m.v. een email naar: 
ledenadministratie@dok-delft.nl. Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch en/of 
mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden 
genomen. 

 

De contributie, inclusief bondscontributie / verzekeringspremie, bedraagt per half 
jaar: 

 
Aerobic € 61,00 (1 uur per week) 

Dames Conditietraining € 61,00 (1 uur per week) 

Badminton € 72,25 (1,5 uur per week) 
Volleybal € 75,00 (1,5 uur per week) 

 
Vrijwilligers: 

DOK-Delft is een levendige vereniging, waardoor we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers zoals 
bijvoorbeeld: leiding, assistenten, bestuursleden, activiteiten commissieleden, organisatie 
van wedstrijden, etc). 
Indien u meer wilt weten, kunt u mailen naar: info@dok-delft.nl 
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Inschrijfformulier Sport 
 

Inschrijfformulier Sportvereniging DOK 
Voorletter(s):.................................................... ………………………………………………..… 
voorvoegsel:...................................…………………………………………………………………. 
Achternaam:..................................................................................…………………… 
Roepnaam:...........................................................................................……………. 
Geb. datum: .................................................................................. Geslacht:.V / M 
Adres:...........................................................................................…………………… 

Postcode:........................................ Woonplaats:.................................................. 
Telefoon:......................................... Mobiel:……………………………………………………… 
E-mail:......................................…………………………………………………………………….… 

 
Voorletters betalende:...................... Achternaam betalende:………………………………. 
IBAN banknummer:............................................................................................. 
Hoe bent u bij DOK-Delft gekomen? (bv. advertentie, telefoongids, website, etc.) 
.......................................................................................................................... 
Handtekening voor akkoord: 

 
........................................................ d.d…………………………................................... 

 

Toestemming voor plaatsing foto’s etc op sociale media/website DOK-Delft 
Handtekening voor akkoord: 

 

........................................................ d.d…………………………................................... 
 

Machtigingsformulier Automatische Incasso 
Ondergetekende, 

De heer, mevrouw …………………………………………………………………………………………… 
Adres ………………………………………………………………..…………………………………………... 
Postcode + Woonplaats …………………………………………………………………………………... 
Telefoonnummer …………………………………………………………..................................... 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Machtigt hierbij Sportvereniging DOK-Delft 

Om halfjaarlijks bedragen te doen afschrijven van zijn/haar IBAN giro/bankrekening, 
die verschuldigd zijn vanwege contributie (bedragen contributie zie inschrijfformulier 

of website www.dok-delft.nl) 
 

IBAN banknummer: 
 

........................................................................................................................... 
 

Plaats:………………………………………………datum:…………………………………………………… 
Handtekening: 

 
..........................................................................…………….................................... 

 

 

Onderstaande gedeelte invullen door de leiding: 
Soort lid: Junior / Senior 

inschrijfdatum:................................... groepsnummer:…………………………............... 


