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v .v . DBS 
DO O R BRO EDERSC H AP ST ER K                

Aangesloten bij de K.N.V.B. en opgericht 17 februari 1953 
 
 
 
Verzoek tot inschrijving voor minimaal 1 jaar als jeugdlid van v.v. DBS 
 
Getekend formulier inleveren bij de jeugdcoordinator of in de kantine van DBS. 
Postbus 451, 5500 AL Veldhoven, e-mail: ledenadministratie@vvdbs.nl  
 
Achternaam:   Voornamen:   
 
Geboortedatum:  Geboren te:   
 
Adres:     
 
Roepnaam:   Geslacht:  Man / Vrouw 
 
Telefoonnummer:  Mobiel nummer:  
 
E-mail:     Nationaliteit:   
 
Beroep vader:   Beroep moeder:  
 
Was eerder lid van voetbalvereniging:    
 
Wanneer speelde je voor het laatst?     
 
Ben je momenteel geschorst? Zo ja welke periode?   
 
Boetes die je oploopt i.v.m. gele of rode kaarten dien je zelf te betalen! 
Vanaf 16 jaar is een kopie van een legitimatiebewijs verplicht. Graag bij de inschrijving toevoegen. 
De adresgegevens kunnen worden gebruikt voor de sponsorloterij en sponsoracties van DBS. 
De ouders/verzorgers worden benaderd om enkele malen per seizoen te rijden bij uitwedstrijden . 
 
Ondergetekende verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Plaats:     Datum:  
 
 
Handtekening ouder/verzorger:   
 
De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als ook bijgevoegde incassomachtiging volledig 
is ingevuld en ondertekend! 
 
ONDER DEZE LIJN NIETS INVULLEN A.U.B. 
 
TEAM (INDIEN BEKEND): ................................. 
 
PARAAF COÖRDINATOR: .................................   DATUM INSCHRIJVING: ................................. 
 
BONDSNUMMER:  .................................    LIDNUMMER:  ................................. 
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v .v . DBS 
DO O R BRO EDERSC H AP ST ER K                

Aangesloten bij de K.N.V.B. en opgericht 17 februari 1953 
 
 
 
Macht iging tot automat ische incasso van de contribut ie  
 
Naam incassant:   Voetbalvereniging DBS 
Postadres incassant:   Postbus 451 
Woonplaats incassant: 5500 AL Veldhoven 
Land incassant:   Nederland 
Incassant-id:    NL21 ZZZ4 0235 8930 000 
Mandaat-id:   Het mandaa t-id wordt u na inschrijving toegezonden 
 
Naam DBS lid:  ................................................................. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan voetbalvereniging DBS om 
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van voetbalvereniging DBS. 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam rekeninghouder: ................................................................. 
 
Adres:    ................................................................. 
 
Postcode/woonplaats:  ................................................................. 
   
Land:    ................................................................. 
 
IBAN*):    ................................................................. 
 
 
 
Plaats:  ....................................  Datum:         ............................. 
 
 
Handtekening rekeninghouder: .................................................................  
 
 
*) Zie http://www.ibanbicservice .nl 
 
 
ONDER DEZE LIJN NIETS INVULLEN A.U.B. 
 
 
 
MANDAAT:  .................................   DATUM INSCHRIJVING: ................................. 
 

LIDNUMMER:  ................................. 
   

http://www.ibanbicservice.nl/

