
 
AANMELDINGS- / WIJZIGINGSFORMULIER RAPTIM COEVORDEN 

 

BIJ AANMELDING:  Alle gegevens invullen.  

BIJ WIJZIGING:   Naam, geboortedatum en gewijzigde gegevens invoeren.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NAAM, VOORNAMEN : ...............................................................................................      0 Man   0 Vrouw  

ADRES   : .................................................................................................................................................. 

TELEFOONNUMMER : .................................................................................................................................................. 

MOBIEL NUMMER : ..................................................................................................................................................  

POSTCODE  : ............................... WOONPLAATS: ................................................................................. 

GEBOORTEDATUM : ........ - ........ - .............. AANMELDINGSDATUM: ........ - ........ - ..............   

E-MAILADRES:  : .................................................................................................................... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

*LIDSOORT:  0  Senior-KNVB    0  Senior-KNVB (7x7)       0  Junior-KNVB 0  Senior-niet spelend  0  Donateur  

* aankruisen wat van toepassing is.  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

BETAALPERIODE: De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd.  

 

BETAALWIJZE:  Ieder lid of donateur van Raptim dient de contributie per automatische incasso te voldoen.  

Hiervoor dient u onderstaande machtiging in te vullen.  

 

REKENINGNR. (IBAN) : .................................................... 

DATUM en PLAATS : ........ - ........ - .............. te .......................................................................... 

 

HANDTEKENING  :  

 

 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Raptim om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 

van uw rekening af te schrijven wegens periodieke contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht. 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. Tevens geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te mogen 

gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in ons verwerkingsregister (zie www.vvraptim.nl/Onzeclub/Algemeen/privacybeleid). 

 

Uzelf of uw zoon/dochter wordt lid van Raptim. Raptim heeft een grote vrijwilligersschare. Wij kunnen ons goed 

voorstellen dat u ook een steentje bij wilt dragen en zich tot de vrijwilligersschare van Raptim wilt rekenen. Want 

#samenzijnwijraptim! Kruis dan onderstaand uw voorkeur aan: 

 

0 Ja ik help graag, maar heb geen voorkeur. Neem graag contact met mij hierover op. 

0 Ja ik help graag, ik meld mij aan voor de schoonmaakploeg (1x per 8 weken een dagdeel op maandag/dinsdag) 

0 Ja ik help graag, ik meld mij aan voor bardienst/keukendienst (1x per 8 weken een dagdeel op zaterdag/zondag) 

0 Ja ik help graag, ik meld mij aan voor jeugdleider of jeugdtrainer (één of meerdere keren per week) 

  

Ik ben speler/ouder ** Ik ben man/vrouw ** 

** doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

 

Incassant: Raptim Coevorden 

  Incassant ID: NL80ZZZ400454610000 

  Harm Tiesingstraat 5 

  7741 CR Coevorden 

  penningmeester@vvraptim.nl        versie 2019/1 

 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren in de witte brievenbus naast de binnendeur van de bestuurskamer (in het 

clubgebouw) of bij Marc Ekkelenkamp, Gramsbergerstraat 4, 7742 VE Coevorden, tel. 06 - 481 038 61. 


