INSCHRIJFFORMULIER
Sportvereniging Dojo ’t Loo

Bergeonstraat 28, 1851 KB Heiloo, T: 06-23057940, E: info@dojotloo.nl

Achternaam: ………………………………………………………… Voornaam: ………………………………………… Man/Vrouw
Adres / huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
Postcode / Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………….. E-mail: ……………………………………………………………..……….
Geboortedatum: …………………………………………………. Datum aanmelding: …………………………………………………..
Tak van sport: ……………………………………………………... Op: ……………………….dag

Tijd: ………………………..uur

Eventuele medische zaken van belang voor het sporten: …………………………………………………………………………..
Sport u al bij Dojo ’t Loo?

Ja / Nee

Zijn er al gezinsleden lid bij Dojo ’t Loo

Ja / Nee

Dojo ’t Loo is een sportvereniging die alléén kan bestaan dankzij vrijwilligers. Ik wil ook graag helpen bij (optioneel):
Schoonmaak
Onderhoud
Organisatie/bestuur
Sponsoring
Bardienst

•

Ondergetekende(n) gaat / gaan akkoord met onderstaande bepalingen, de statuten, huishoudelijk reglement en
privacy policy van sportvereniging Dojo ’t Loo.
(zonder aanvinken voor akkoord hierop kunnen wij uw lidmaatschap niet in behandeling nemen)
• Ieder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico en verklaart de vereniging niet aansprakelijk te
stellen voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
• Het inschrijfgeld is eenmalig € 10,00.
• Contributie is per half seizoen bij vooruitbetaling verschuldigd.
• Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een half jaar verlengd, opzegging dient vóór 1 januari of vóór 1 juli te
geschieden bij de ledenadministratie via het opzegformulier op onze site www.dojotloo.nl.
• De contributie wordt standaard per incasso geïnd, de factuur wordt hierbij uitsluitend per email verzonden. Als
wij niet over een (geldig) emailadres beschikken ontvangt u geen factuur.
• Bij andere wijze van betalen dan incasso of als incasso niet mogelijk is, brengen wij € 2,50 administratiekosten
per factuur in rekening.

Plaats: ………………………..............

Datum: ……………………….............

Naam en handtekening inschrijvend lid
(indien ouder dan 16 jaar)

…………………………………………………………………….

Naam en handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger:
(indien inschrijvend lid jonger dan 18 jaar ivm inning contributie)
……………………………………………………………………………..

FORMULIER GRAAG IN BRIEVENBUS LEDENADMINISTRATIE BIJ BAR IN DOJO OF MAILEN NAAR ledenadministratie@dojotloo.nl

