
Sportvereniging Sociï 
Opgericht 10 mei 1946 
 
Secretariaat afdeling Tennis: 
Kristy Gotink - Kornegoor 
Okhorstweg 7 
7234 SV Wichmond 
kristygotink@hotmail.com 
06-51011307 

 

 
Bezoekadres: 
Lankhorsterstraat 3a  
7234 SR Wichmond 
Tel.0575-441547 
K.v.K.: 40102273 
IBAN: NL13 RABO 0366448846 

 
Inschrijf- en machtigingsformulier S.V. Sociï afdeling Tennis 
 
Door ondertekening van dit formulier schrijft u (zich) in bij S.V. Sociï afdeling Tennis en geeft u 
toestemming aan S.V. Sociï afdeling Tennis om doorlopende 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 S.V. Sociï afdeling Tennis wegens 
contributie voor het lidmaatschap en eventuele administratiekosten en boetes. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Indien u uw doorlopende machtiging wilt stoppen, neem dan contact op met het secretariaat afd. tennis. 

 Omschrijving: contributie tennis <jaar> 
 Kenmerk machtiging: <voornaam> 
 IncassantID: NL14ZZZ401022730003 

 
 
Gegevens nieuw tennislid 

Voor- en achternaam:  

Voorletter(s):        M / V 

Adres:   

Postcode en woonplaats:  

(Mobiel) telefoon nummer:  

E-mailadres:  

Geboortedatum en -plaats:  

Datum inschrijving (indien anders dan heden):  

KNLTB nummer (indien bij andere vereniging lid geweest):  

Nationaliteit (indien anders dan Nederlandse):  

 

Ondergetekende / ouder of verzorgende van bovenstaande persoon indien minderjarig,  

Naam:  

IBAN:  

Plaats en datum: 

Handtekening:  

 
 
Dit formulier graag per email (voorkeur) of per post retour zenden aan het secretariaat afd. tennis. Bij dit 
inschrijfformulier dient een foto aangeleverd te worden. Dit dient een goed lijkende (pas)foto te zijn, 
maar hoeft geen officiële pasfoto te zijn. Bij voorkeur digitaal aanleveren via email 
(kristygotink@hotmail.com) of whattsapp (06-51011307). Zonder (pas) foto is aanmelden niet mogelijk. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het voorafgaande 
kalenderjaar bij het secretariaat afd. tennis. 
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