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18 augustus 2021 

Inschrijfformulier(volledig ingevuld opsturen per email naar de ledenadministratie 

of inleveren bij Mieke van Swelm, Zalmstraat 5, 6566 CC, Millingen. 
Naam  Voorletters  

Roepnaam  Geboortedatum  

Adres    

Postcode  Woonplaats  

Telefoon  Email-adres  

 
Ik wil graag gaan sporten bij- of donateur worden van Switch ’87 (blokje aankruisen): 

❑ CMV, 1, 2 ,3* (6 t/m 9 jaar) ❑ Recreanten Gemengd Millingen maandagochtend 

❑ CMV 4, 5, 6* (9 t/m 11 jaar) ❑ Recreanten Dames Millingen maandagavond 

❑ Aspiranten* (12 t/m 17 jaar) ❑ Recreanten Dames Leuth 

❑ Senioren competitie* ❑ Recreanten Gemengd Millingen dinsdagavond 

❑ Meetrainen senioren ❑ Badminton maandagmiddag 
 ❑ Donateur worden 

❖ voor de jeugd en voor de seniorencompetitie krijg je een Nevobo-kaart. Daarvoor hebben wij een digitale pasfoto nodig, 
Graag een actuele foto per mail versturen naar: ledenadministratie@switch87.nl. Vermeld naam en geboortedatum in 
de mail.   
 

Contributie per kwartaal incl. kledinghuur en competitiebijdrage voor Nevobo en recreanten competitiespelers 

CMV (t/m 7 jaar) €   40,-- Seniorencompetitie €   75,-- Recreanten  €   30,-- 

CMV (8 t/m 11 jaar) €   55,-- Meetrainen senioren €   55,-- Badminton €   20,-- 

Asp. C, B, A (12 t/m 17 jaar) €   75,-- Recreanten competitie €   35,-- Donateur €     7,50 

Bij twee of meer contributie betalende leden uit één gezin en wonend op hetzelfde adres geldt een gezinskorting: 5% bij 

twee, 10% bij drie en 15% bij vier of meer leden die automatisch aan het eind van het seizoen wordt uitbetaald.  

 
De contributie is verschuldigd voor een heel seizoen (van 1 juli t/m 30 juni) en dient per kwartaal vooruitbetaald 
te worden. Het bedrag zal per kwartaal worden geïnd door een machtiging aan Switch '87. Wij verzoeken u 
daartoe de machtiging op de volgende pagina volledig in te vullen. Leden die deelnemen aan een 
bondscompetitie (bv Nevobo) worden door Switch ’87 als lid van deze bond opgegeven, waarbij Switch ’87 
zorgt voor de aanmelding en afdracht van contributie aan deze bond.  
 

Toestemmingsverklaring gebruik foto en video-opnamen  
(onze privacy policy staat op de website www.switch87.nl). 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, lid en/of ouder/verzorger (leden < 16 jaar) van  
 
………………………………………………………………………… 
 
dat foto’s en video’s door Switch ’87 wel/niet*) gebruikt mogen worden in/op al onze (sociale) media en website 
 
Plaats:……………………………                         Datum: ……………………………………… 
 
 
Naam lid:. 
 
 

Ouder/verzorger:  

Handtekening lid: 
 
 
 
 

Handtekening ouder/verzorger 
 
 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

mailto:ledenadministratie@switch87.nl
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Switch ’87 kan altijd hulp gebruiken! 
 
Switch ’87 is een vereniging waarvan alle activiteiten georganiseerd worden door leden/vrijwilligers en wij 
verwachten van onze leden en ouders van jeugdleden dat ieder zijn of haar bijdrage daaraan levert. Wij 
verzoeken u/jou in onderstaand overzicht aan te geven waar uw of jouw interesse en mogelijkheden liggen: 
 

❑ Scheidsrechter 

❑ (Jeugd)trainer 

❑ (Jeugd)coach 

❑ Website/PR/social media/Sponsor/adverteerderswerving 

❑ Jeugdcommissie(activiteiten) 

❑ Technische Advies Commissie 

❑ Bestuurslid  

❑ Toernooiorganisatie (Stichting Toernooiactiviteiten Millingen) 

❑ Loterijorganisatie 

❑ Algemene activiteiten: op afroep, een of meer malen per seizoen 

❑ Anders, namelijk ……………………………………………………….. 

❑ Mijn hobby en/of specialisme is: ……………………………………….. 

 
Gaarne onderstaande machtiging volledig invullen. 

 
 

 
 
Naam incassant: Sportvereniging Switch ‘87   

Adres incassant: Marterstraat 21   

Postcode incassant: 6562 NJ Woonplaats incassant: Groesbeek 

Land incassant*: Nederland Incassant ID: NL88ZZZ401461310000 

Kenmerk machtiging: ………………………………..   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Doorlopende machtiging          S€PA 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging Switch ’87 om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Sportvereniging Switch ’87. 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. 
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