
         Speeltuinvereniging De Koppel   
 
Adres: Koningin Julianastraat 37,  7271 GN  Borculo       
www.speeltuindekoppel.com   
secretariaat@speeltuindekoppel.com 
Bankreknr.: NL35 INGB 0006 3248 57 
KvK nr. : 40102320 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
        Lid / Donateur 
 
Met onderstaande gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan 
 
 
Voorletters & Achternaam    : …………………………………………………………………………… 
 
Adres                                     : …………………………………………………………………………… 
 
Postcode/ Woonplaats           : …………………………………………………………………………… 
 
Telefoon / Mobiel                  : …………………………………………………………………………... 
 
E-mail  adres                          : …………………………………………………………………………... 
 
 
Hierbij geef ik mij tot wederopzegging op als : 
 
 

□ *  Lid 
                Contrubutie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV en bedraagt voor 2018 €  25,00 
 
 

□ *  Donateur á €            per jaar 
          De minimale donatie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV en bedraagt voor 
             2018  € 7,50       

                                   
□ *  Eenmalige Donatie van € 
 
 



Doorlopende machtiging       SEPA 
 
 
Naam incassant: Speeltuinvereniging De Koppel 
Adres incassant: Kon Julianastraat 37 
Postcode incassant: 7271 GN 
Woonplaats incassant: Borculo 
Incassant ID: NL23ZZZ401023200000 
Kenmerk machtiging: Standaard Europese incasso 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Speeltuinvereniging De Koppel om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens contributie of donatie (wat van toepassing is) en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Speeltuinvereniging De Koppel.  
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.. 
 
LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw 
bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer 
informatie de website van uw bank. 
 
 
Naam : ……………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
Adres :  ………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 
Postcode : ………..………………  
 
 
Woonplaats : ………..……………….…………….…………….……………….. 
 
 
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….  
 
 
Plaats   : …..………………….…..…………………….. 
 
 
Datum : …..………………….…..………………………  
 
 
Tijdens door ons georganiseerde activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt voor onze website en 
Facebook. Mocht u er bezwaar hebben tegen hebben dat uw kind eventueel mee-gefotografeerd wordt, 
wilt u dat dan op de volgende pagina duidelijk aangeven? 
 

Handtekening 



Kind 1: 
Roepnaam         :________________  
 
Achternaam       :________________ 
 
Geboortedatum  :________________ 
 
 
Kind 2: 
Roepnaam         :________________   
 
Achternaam       :________________ 
 
Geboortedatum  :________________ 
 
 
Kind 3: 
Roepnaam         :________________   
 
Achternaam       :________________ 
 
Geboortedatum  :__________ 
 
 
Kind 4: 
Roepnaam         :________________   
 
Achternaam       :________________ 
 
Geboortedatum  :________________ 
 
 

 GEEN / WEL bezwaar tegen foto’s tijdens activiteiten 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

 Is er sprake van voedselallergie(ën) of andere aandoening(en) 
die voor de oppas/act.commissie belangrijk zijn om te weten? 
(s.v.p. bij de naam van het betreffende kind vermelden) 

 


