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LET OP:  Graag een kopie van geldig paspoort, rijbewijs of ID-bewijs bij voegen. 

 

Achternaam |______________________________________________________________|  

 

Roepnaam |_____________________________________| Voorletters |__________| M/ V 

 

Straat |__________________________________________________| Nummer |________| 

 

Postcode |_________| |_____| Woonplaats |_____________________________________| 

 

Geboortedatum |____|-|____|-|_________| Geboorteplaats |_______________________| 

 

Telefoonnummer |___________________________|  

 

Mailadres |________________________________________________________________| 

 

Nationaliteit |_____| Huisarts |________________________________________________| 

 

Sportclub-nummer |_______________________________| in te vullen door de vereniging. 

 

Gelieve doorhalen wat niet van toepassing is: 

 

Zijn er medische zaken waar wij van op de hoogte moeten zijn? ja/ nee  Zo ja, zoals:  

 

|_________________________________________________________________________| 

 

|_________________________________________________________________________| 

 

Ik wens roeiend lid te  blijven / te worden. 

Ik wens deel te nemen aan de roeiwedstrijden ja /nee. 

Kruis aan op welke tijden je graag wil trainen: 

 

Tijden Maandag Woensdag  Donderdag Zondag 

19:30 – 20:30     

20:30 – 21:30     

10:00 – 11:00     
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De ondergetekende dient zelf zorg te dragen voor de betaling via de bank van het hieronder 

aangegeven contributiebedrag. De betaling dient te geschieden iedere eerste van de maand 

op IBAN nummer NL 11 RABO 0177 4793 02 ten name van Sloeproeivereniging De Mac 

onder vermelding van contributie en/of naam van de wedstrijd. 

 

De contributie bedraagt € 15,00 per maand. 

De wedstrijdkosten bedragen € 10,00 per wedstrijd 

 

Rekeninghoud(st)er gaat akkoord met wijziging van het bedrag bij een contributie 

verhoging/verlaging door de algemene ledenvergadering van Sloeproeivereniging De Mac 

 

De huisregels worden bij afgifte van dit formulier eenmalig verstrekt en zijn tevens altijd 

terug te vinden op de website. 

 

www.sloeproeiverenigingdemac.nl 

 

Ondergetekende gaat akkoord met het huishoudelijk regelement en de algemene 

voorwaarden van de vereniging. Door het invullen van dit inschrijfformulier verplicht je je tot 

het betalen van het jaarlijkse lidmaatschap. 

 

Datum|__________________________________________________________| 

 

Contributie gaat in op de eerst volgende maand. 

 

 

Handtekening lid |__________________________________________________| 

 

 

Handtekening ouder / verzorger |______________________________________|  

bij minderjarigheid van de roeier 

 

Graag dit formulier overhandigen aan de secretaris, opsturen naar Vischmarkt 23A 3841BE 

Harderwijk of per mail sturen naar demacsecretaris@gmail.com 


