
Ingevuld en ondertekend formulier printen en inleveren bij het (afdelings)bestuur. Voor tennis: Marieke Pleizier, Potvisstraat 32, 1035 HK 
Amsterdam of mail naar pleiz004@planet.nl, voor alle andere afdelingen naar het algemene (post)adres. 
Inschrijfkosten bedragen € 10 (uitgezonderd zaalvoetbal en biljart). 
 
Het lidmaatschap kan pas worden beëindigd nadat de verschuldigde contributie is voldaan. De machtiging vervalt dan automatisch. U dient uw 
lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via het postadres van TOB (Postbus 37034, 1030AA Amsterdam) of door een bericht te sturen naar info@rksv-
tob.nl. Voor tennis: Marieke Pleizier, Potvisstraat 32, 1035 HK Amsterdam of mail naar pleiz004@planet.nl 
Opzeggen: (zaal)voetbal en biljart uiterlijk 31 mei, tennis uiterlijk 1 december.  
rekeningnummer TOB-contributie: NL53 INGB 0004 0912 05  
Voor meer informatie verwijzen wij naar ons contributiereglement op de website www.rksv-tob.nl 
 
Datum incasso: 
Incasso contributie alle sporten: eind augustus (tweede termijn eind december) 
Incasso contributie tennis: medio januari  
 
 
 

rekeningnummer TOB-contributie: NL53 INGB 0004 0912 05  

Tennislessen 
In samenwerking met tennisschool Jeroen 
Hoevenberg is het mogelijk om tennislessen te 
nemen voor volwassenen.  
 
Voor jeugdleden is het verplicht om minimaal 30 
tennislessen te nemen. De kosten van deze lessen 
bedragen €150, die in twee termijnen van €75 
betaald kunnen worden.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
informatiemap tennis of de website. 
 

 

 

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de afdeling:  
☐ voetbal    ☐ tennis ☐ biljart ☐ zaalvoetbal ☐ donateur   

Per:   ☐ 1/1   ☐ 1/3   ☐ 1/6   ☐ 1/9 anders, namelijk    

 
Pasfoto bijvoegen voor de spelerspas en een kopie van het legitimatiebewijs! 

 
Naam:        

Achternaam  :        

Voorletters  :         

Roepnaam  :      

Geboortedatum :      

Geboorteplaats :      

Geslacht  : ☐ man | ☐ vrouw 

 

Adres: 

Straat   :      

Postcode  :      

Woonplaats  :      

Telefoonnummer :      

E-mailadres  :        

Bij jeugd, e-mailadres van ouder/voogd:        
De contributierekening wordt verstuurd naar de ouder/rekeninghouder 

 
RKSV TOB werkt met een systeem van automatisch incasso. Hiervoor dient eenmalig een 
machtiging te worden afgegeven. Hiervoor vult u onderstaande gegevens in.  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RKSV TOB om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie-inning en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van RKSV TOB. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
 

Machtiging contributie: 

Naam rekeninghouder :      

Rekeningnummer (IBAN) :      

Handtekening   :            

 

 

 
 
 

 

Inschrijfformulier RK Sportvereniging TOB   
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