
Registratieformulier Nieuwe Leden
Achternaam :

Voorletters : Roepnaam :

Straatnaam + huisnr. :

Postc. / Woonplaats : /

Land :

Geboortedatum :  Geboorteplaats :

Nationaliteit :    Man/Vrouw :

Telefoonnummer (vast) :  GSM:

e-mail adres :

GSM vader 1 : e-mail vader 1 :

GSM moeder 1 : e-mail moeder 1 :

Soort lidmaatschap :

Afkomstig van ver.2 :   Lidnr.3: 

Ik ben eerder lid van Twins geweest :

Ik heb kennis genomen van de AVG, lidmaatschaps- en contributieregels :

Ik ga akkoord met plaatsing van beeldmateriaal : (toestemming is later te wijzigen)

1: alleen voor minderjarige leden en indien van toepassing
2: indien van toepassing
3: alleen indien reeds bondslid

Zie bijlage voor AVG
, lidm

aatschaps- en contributieregels

Wijzigingen in het bovenstaande dienen z.s.m. schriftelijk of 
via e-mail door te worden gegeven aan de ledenadministratie.
Afmelding als lid dient uiterlijk 31 december schriftelijk of via 
e-mail door te worden gegeven aan de ledenadministratie.
    : ledenadmin@twins-sc.com

TW001V23

Twins is de roepnaam van Twins Sporting Club honkbal/softbal te Oosterhout (NB) 
Bankrekening: IBAN: NL65RABO0112219446 BIC: RABONL2U 

Correspondentieadres: Twins honkbal/softbal, Postbus 4085, 4900 CB  Oosterhout

honkbal  /  softbal

Ondergetekende verklaart alle gegevens 
juist en volledig te hebben ingevuld.
Handtekening (ouder/voogd indien minderjarig):

Datum:

Doorlopende incassomachtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Twins Sporting Club 
te Oosterhout om automatisch contributie te innen van:

IBAN :

BIC 1 :
1 verplicht voor niet Nederlandse rekeningnummers ! Handtekening (ouder/voogd indien minderjarig):

  Datum:     

S.v.p. contributie afschrijven in:
 1 keer   4 keer
 2 keer
Bovenstaande selectie is alleen van toepassing op spelende leden!!
Voor incasso data, zie onze site.
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