
  Drienerlose Frisbee Vereniging  

 DISC DEVILS TWENTE 

Inschrijvingsformulier 
 
Dit formulier inleveren bij de secretaris of bij een van de trainers. 

Achternaam:     ________________________________ 
Volledige voornamen:    ________________________________ 
Roepnaam:     ________________________________ 
Straat en huisnummer:    ________________________________ 
Postcode + Woonplaats:    ________________________________ 
Telefoonnummer:    ________________________________ 
E-mail adres:     ________________________________ 
Geboortedatum:    ________________________________ 
Geslacht:     M / V * 
Giro/Banknummer:    ________________________________ 
Bij onraad waarschuwen (ouders, partner,..) ________________________________ 
Student (geen PhD Student)   Ja / Nee* 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

geeft zich op als lid van D.F.V. Disc Devils Twente (DDT). De lidmaatschapskosten voor het 
jaar 2017 zijn € 185,00 (of € 80,00 als student) en voor nieuwe leden in hun eerste jaar 
€ 100,00 (of € 40,00 als student) voor het hele jaar of een proportionele fractie hiervan voor 
de resterende periode bij inschrijving gedurende het jaar 2017. 

Het lid gaat akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap van D.F.V. Disc Devils 
Twente, zoals gesteld in het huishoudelijk reglement en statuten van D.F.V. Disc Devils 
Twente. Een exemplaar van beide is op te vragen bij de secretaris 
(secretaris@discdevilstwente.nl).  

Plaats:   ___________________________________ 

Datum:              ___________________________________ 

Handtekening:  ___________________________________ 

 



  Drienerlose Frisbee Vereniging  

 DISC DEVILS TWENTE 

VOORWAARDEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DISC DEVILS TWENTE 

1. Het op het inschrijvingsformulier vermelde lid zal zijn/haar contributie binnen 2 
maanden na de op de voorzijde vermelde datum betalen of binnen 2 maanden na de 
ALV waarin de contributie voor het jaar 2017 is vastgesteld; 

2. Indien het op het inschrijvingsformulier vermelde lid niet aan de voorwaarde 1  
voldoet, zal het bestuur van de vereniging zich genoodzaakt zien stappen te 
ondernemen. Alle extra kosten die daaruit voortvloeien kunnen op het op het 
inschrijvingsformulier vermelde lid worden verhaald; 

3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde 
van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk, daaronder ook begrepen via e-mail, aan 
het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

4.  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden (voor 3 december), loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

 

 


