
Kunstrolschaatsgroep 
 

R.C. de “Ker-Rolls” Kerkdriel 
 

Postadres: Rompert Park 135– 5233 RL Den Bosch – Rabobank nr.: NL26RABO012.51.93.122 - K.v.K. nr.: 40.156.119 

 

 

Inschrijfformulier R.C. de "Ker-Rolls" 

 

Aangesloten bij de Nederlandse Rolschaats Bond 

Roepnaam:         

Achternaam:                 

Adres:                   

Postcode:       Plaats:           

Geboortedatum:            

Telnr.:         Mobiel:         

Emailadres:                 

 

Inschrijfgeld bedraagt: € 10,00 

De basiscontributie (1 training) bedraagt: € 26,70 per maand (volledig lid) het gehele jaar door 

Voor elke extra training komt er € 2,10 per maand bij het gehele jaar door 

Deze contributie is exclusief eventueel te betalen bondsgelden 

De contributie is te voldoen door middel van automatische incasso. 

Incasso van contributie via Giro - / Bankrekening- nummer:       

 

Ten name van:                 

 

Hiermee verklaart: Hij/Zij zich te houden aan de regels en aanwijzingen welke gelden tijdens 

de training en andere activiteiten die met R.C. de "Ker-Rolls" verband houden. 

Handtekening van een der ouders / verzorger bij minder jarige: 

Ingangs datum:               

 

 

  



Kunstrolschaatsgroep 
 

R.C. de “Ker-Rolls” Kerkdriel 
 

Postadres: Rompert Park 135– 5233 RL Den Bosch – Rabobank nr.: NL26RABO012.51.93.122 - K.v.K. nr.: 40.156.119 

 

   

Toestemmingsformulier 2019 

 

Hierbij verklaart ondergetekende dat Rolschaatsvereniging De Ker-Rolls uit Kerkdriel onderstaande aangekruiste 

gegevens en beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) mag gebruiken.  

Graag aankruisen waarvoor u toestemming geeft. 

 

Toestemming voor gebruik ledenlijst: 

 De vereniging mag de gegevens gebruiken 

die ingevuld zijn op het inschrijfformulier 

Toelichting gebruik persoonlijke gegevens 

□ Bestuur De ledenlijst wordt alleen gebruikt voor intern gebruik.  

(met uitzondering van SBK) Wanneer eventueel de 

gegevens voor extern gebruik nodig zijn, zal vooraf aan u 

toestemming worden gevraagd. 

□ Trainers en activiteitencommissie Alleen de gegeven die nodig zijn voor deze functies 

worden beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan naam, 

geboortedatum, email-adres, klasse 

□ SBK Onze leden zijn ook lid van de Nederlandse 

Rolschaatsbond (NRB) Jaarlijks moeten wij onze leden 

aanmelden bij de SBK (Sectiebestuur Kunstrijden) De 

volgende gegevens worden gemeld: naam-adres-

geb.datum-wedstrijdklasse. 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) 

 De vereniging mag beeldmateriaal gebruiken Toelichting gebruik beeldmateriaal 

□ In advertenties PR voor kerstshow en wedstrijden 

□ Brochures/folders/spandoeken PR voor kerstshow en wedstrijden 

□ Website Foto’s en beeldmateriaal van kerstshow en wedstrijden 

□ Website Persoonlijk wedstrijddossier (foto en wedstrijduitslagen)  

□ Sociale media PR voor kerstshow, wedstrijden en overige activiteiten 

 

 

Datum:  …………………………………………… 

 

 

Naam lid:  …………………………………………… Naam ouder: …………………………………………. 

 

Geb.datum: …………………………………………… 

 

Handtekening lid* (indien ouder dan 16 jaar)   Handtekening ouder*: 

 

 

 

…………………………………………………………… ……………………………………………………… 

 

* Indien een lid jonger dan 16 jaar is, is de ouder verplicht om te tekenen. Elk lid dat de leeftijd van 16 jaar 

heeft bereikt is gerechtigd zelf te tekenen.  



Doorlopende machtiging          S€PA 

 

 
Naam incassant 

 
:  Rolschaatsvereniging De Ker-Rolls 

 
Adres incassant 

 
:  Paterstraat  180 

 
Postcode incassant 

 
:  5331 EM 

 
Woonplaats incassant 

 
:  Kerkdriel 

 
Land incassant* 

 
:  Nederland 

 
Incassant ID 

 
:  NL41ZZZ401561190000 

 
Kenmerk machtiging 

 
:  Maandelijkse contributie 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Ker-Rolls om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van De Ker-Rolls. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

  

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Postcode :  ………..………………  Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….……………….. 

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :  ………..…………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening  

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.    
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 

 


