
 

 

 

 

 
     Doude van Troostwijkstraat 2a 

     3626 AV Nieuwer Ter Aa 
Inschrijfformulier         0294-233741(Draaipunt) 
                                  www.osvnita.nl 

       Info@osvnita.nl      
 

        (   )  Wedstrijd Voetbal (   ) Training / niet spelend   (   )  Trimmen      (   )  Donateur 

 

Achternaam: ___________________________________________   Geslacht: (   ) Man    (   ) Vrouw 

 

Voorletters: ________________ Roepnaam: _______________________________________ 

 

Adres: ______________________________________________________________________ 

 

Postcode: ________________ Woonplaats: _________________________________________ 

 

Geboortedatum: ______________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: _______________________ Mobiel: ______________________________________ 

 

E-mail adres: ______________________________________________________________________ 

 

Soort legitimatiebewijs *:  ________________________________  (*verplicht bij 16 jaar en ouder) 

 

Nummer legitimatiebewijs: __________________________________________________________ 

 

Heeft u afgelopen 3 jaar gevoetbald: (   )  ja   (   )  nee    Zo ja, bij welke club:_____________________ 

 

Heeft u een U-pas: (   )  ja (   )  nee (bij ja, kopie meezenden) 

 

Zo ja, nummer U-pas: ____________________  Geldig t/m: ___________________ 

 

 

 

Contributie o.s.v. NiTA: 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar.  

Tussentijds opzeggen is helaas niet mogelijk, u bent lid voor het gehele seizoen.  

 

Datum:  _________________________  Handtekening: ___________________________ 

 

 

Gewenst betaalmiddel 

 

(  )  Per e-mail  (  )    Per (aut.) incasso 
 

Ondergetekende machtigt o.s.v. NiTA te Nieuwer ter Aa,  tot wederopzegging om van onderstaand IBAN 

nummer de contributie en/of door de KNVB opgelegde boetes af te schrijven: 

Incassant- ID: NL69ZZZ404782970000    

 

IBAN-nummer:  ____________________________________ 

 

Ten name van:  ____________________________________ 

 

 

Handtekening:  ____________________________________ 

Datum:   ____________________________________ 
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Volledig ingevulde formulier graag inleveren bij:  

de teamleiders        of   mailen naar ledenadministratie@osvnita.nl  

 
 

 

 

Contributies  

 

De contributie wordt  in twee termijnen in rekening gebracht  te weten in augustus/september en in 

februari/maart. 

De kosten zijn als volgt:   

      Per half jaar:   Per jaar: 

 

Donateur        €   20,- 

 

Trimmen     € 52,50 

 

Voetbal 

- Trainende/ niet spelende  leden:  €  46,25 

Jeugdleden tot 16 jaar   €  42,00 

- Juniorenleden van 16 tot 18 jaar:  €  56,50 

- Seniorenleden vanaf 18 jaar:  €  92,50 

 

 

Privacy 

 

O.s.v. NiTA verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacy verklaring. Nieuwe leden wordt gevraagd een 

ingevulde toestemmingsverklaring tezamen met dit inschrijfformulier in te leveren. Zowel de privacyverklaring 

als de toestemmingsverklaring zijn te vinden op www.osvnita.nl . 

 

 

 

Vrijwilligersbeleid 

 

Een vereniging kan uiteraard niet zonder enthousiast en gemotiveerde vrijwilligers. Omdat de  

o.s.v. NiTA ook te maken heeft met een tekort aan vrijwilligers, vragen wij u vriendelijke om onderstaande lijst 

in te vullen. Voor gedetailleerde gegevens over onze vraag verwijzen we naar onze website www.osvnita.nl 

 

Mocht u belangstelling hebben voor een functie binnen de vereniging, dan kunt u dat hieronder aangeven. De 

opsomming van taken/functies is niet compleet. 

 

(   )  Scheidsrechter    jeugd / senioren    (   )  Jeugdleider 

 

(   )  Bestuursfunctie     jeugd / senioren   (   )  Bardienst 

 

(   )  Ik wil / kan niets doen voor o.s.v. NiTA   (   )  Sponsor worden 

 

(   )  Verrichten kleine klussen: loodgieter / elektricien / timmerman / _____________________________ 

 

(   )  Ik wil graag _______________________________________________________________________ 

mailto:ledenadministratie@osvnita.nl
http://www.osvnita.nl/
http://www.osvnita.nl/

