
I N S C H R I J F F O R M U L I E R   T V S O E S T,   D E   S C H I E T E R 
 
Naam   : ……………………………………………………………..……m/v  
 
Voornaam  : ……………………………………………………………………… 
 
Adres   : ……………………………………………………………………… 
 
PC/Woonplaats : ……………………………………………………………………… 
 
Telefoonnr.  : ……………………………………………………………………… 
 
Geb.datum  : ……………………………………………………………………… 
 
E-mailadres  : ……………………………………………………………………… 
 
Bankrekeningnummer*: ……………………………………………………………………… 
 
Naam Rekeninghouder: ……………………………………………………………………… 
 
Ik stem in met automatische incasso: 0 
 
Licentie:              0 alléén NTB jaarcontributie (verplicht) 
                                   0 Atletenlicentie ( facultatief) ** 
 
*) De contributie zal via een automatische incasso geïnd worden. Op het formulier dien je derhalve je 
rekeningnummer in te vullen. 
**) Jeugdleden t/m 13 jaar hebben geen atletenlicentie nodig voor deelname aan NTB wedstrijden 
 
Geldig EHBO-diploma:   0 
Geldig BHV-diploma:   0 
Geldig IVA-diploma:   0 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik tevens dat ik kennis heb genomen van de voorwaarden voor het 
lidmaatschap van TV Soest, De Schieter. 
 
Datum   : ……………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening : ………………………………………………………………………… 
 
K.v.K. Amersfoort V507457 – ING rekening 8115671 
            



 
 
 
VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
 
Het verenigingsjaar 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en is tevens het boekjaar. 
 
 
Contributie 
 
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 
ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. 
 
Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 
contributie voor het hele jaar verschuldigd. 
 
Indien zich tussentijds externe omstandigheden voordoen, waardoor een verhoging van de 
contributie met ingang van het volgende verenigingsjaar noodzakelijk is, zal deze verhoging 
in de contributie van het volgende verenigingsjaar worden verrekend. 
Hiervan doet het bestuur mededeling op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
 
Een nieuw lid mag één maand op proef trainen. 
Bij het aangaan van het lidmaatschap hanteert onze vereniging dezelfde kortingsregels als de 
NTB. Dat wil zeggen dat na 1 september kortingen gelden op de basiscontributie, NTB 
licentie(s) en passepartout volgens het volgende schema: 
 
na 1 september: 50 procent korting 
na 1 oktober: 75 procent korting 
na 1 november: de rest van het jaar gratis, maar opzeggen kan niet eerder dan per 31 
december van het daaropvolgende kalenderjaar. 
 
Bij aanvang van een nieuw lidmaatschap is een éénmalig inschrijfgeld van € 12,50 
verschuldigd. 
 
De contributie dient te zijn betaald 14 dagen na ontvangst van een verzoek van de 
penningmeester tot het betalen van contributie. 
 
Opzegging lidmaatschap 
 
Opzegging van het lidmaatschap van TV Soest, De Schieter dient uiterlijk vóór 1 november 
schriftelijk of elektronisch te worden bevestigd aan de secretaris van de vereniging. 
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