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voornaam  

voorletters  

voorvoegsel  

achternaam  

geboortedatum  

geslacht (m/v)  

  

adres  

postcode  

plaats  

  

telefoon  

mobiel  

e-mail  

 
Dit formulier, vergezeld van: verzenden naar: 
 
O   het machtigingsformulier 
O   het vrijwilligersformulier 
 

 
 of: scannen en mailen naar: 

 
Ballangrud doet er alles aan om de privacy van haar leden te waarborgen en gaat daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ballangrud houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.   
Door het invullen van dit formulier geef ik toestemming voor het vastleggen en verwerken 
van mijn gegevens voor het doel dat op dit inschrijfformulier wordt omschreven. 

 
 Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten en 

wedstrijden van Ballangrud en het gebruik hiervan op de website, sociale media, 
flyers, posters en clubblad van de vereniging. 

 Ik geef toestemming tot informatieverstrekking door Ballangrud middels mail 
(waaronder de Nieuwsbrief) en het clubblad De Krabber per post. 

  

ledenadministratie Ballangrud 
Marry Elzinga – van Benthem 
Wijnruit 37 
4907 HC  Oosterhout 

formulier t.b.v. inschrijving als lid van Ballangrud, Breda 

marryvanbenthem@planet.nl 

handtekening: 
(indien minderjarig van ouder/verzorger) 
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lidmaatschap 
Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging, waarbij een minimale duur van 1 jaar 
wordt aangehouden. Opzeggen is mogelijk per eerstvolgende kwartaal of met 

onmiddellijke ingang, waarbij het lopende kwartaal nog wordt betaald.  

 

Datum:  Handtekening: 
   (indien minderjarig van ouder/verzorger) 
 

 
__________ _______________________________________ 
 

 
machtiging 
De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Het inschrijfgeld bedraagt € 
12,50 en zal na ontvangst van het inschrijfformulier eenmalig automatisch worden 
geïncasseerd. 

Wanneer u afziet van automatische incasso, dan wordt van u verwacht dat u de contributie, 
inclusief een opslag voor de verwerkingskosten van € 1,25 per lid per kwartaal, binnen 1 maand na 
aanvang van dit kwartaal overschrijft op bankrekeningnummer NL78 RABO 0186 7858 28 ten 
name van Hardschaatsver. Ballangrud. 

 
Doorlopende machtiging: Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging 
machtiging te verstrekken aan de penningmeester van de hardrijschaatsvereniging 
Ballangrud te Breda om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens 
betaling van contributie aan de vereniging. 
De contributiebedragen zullen worden afgeschreven elke eerste maand van een 
kwartaal. 
 

bank- of postrekening, vermeld a.u.b. het IBAN nummer 

                                

ten name van  

adres  

postcode en plaats  

datum  

handtekening 
 

 
 
 

 
Bent u het niet eens met een afschrijving dan heeft u 8 weken de tijd om dit bedrag terug te laten 
boeken. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw bank. 

 
 
  

machtigingsformulier 

naam van het lid:  
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Schaatsen is een individuele sport, maar samen maken we de vereniging en 
creëren we de voorwaarden waaronder iedereen op zijn niveau actief kan zijn. Wij 
zien het als een verantwoordelijkheid dat ieder lid derhalve zich twee dagen per jaar 
beschikbaar houdt om zich in te zetten voor de vereniging. Wil je hieronder jouw 
voorkeur in dit kader aankruisen? 
 
(svp aankruisen bij welke activiteiten jij ondersteuning wilt verlenen)  

 

Jurywerk bij wedstrijden op de kunstijsbaan  
(eventueel benodigde opleidingen worden door de club vergoed)  
 startcommissaris 
 handtijden registreren met stopwatch  
 elektronische tijdwaarneming  
 wedstrijdvoorbereiding, startlijsten produceren 
 starter/ scheidsrechter  
 
Bestuur/kader  
    functie in bestuur  
 functie in technische commissie 
 functie in pr/sponsorcommissie  
 functie in redactiecommissie (clubblad/website) 
 vrijwilligerscommissie  
 
Geven van trainingen (eventueel benodigde opleidingen worden door de club 
vergoed) 
 schaatslessen voor beginners 
 schaatstraining  
 skeelerlessen voor beginners 
 skeelertraining 
 loop/conditietraining 
 fietstraining  
 
Overigen  
 incidenteel optreden als vrijwilliger 
 optreden als EHBO 
 begeleiden van de jeugd tijdens wedstrijden, jeugdkamp e.d. 
 vervoeren van jeugdleden naar wedstrijden, evenementen e.d. 
 in voorkomende gevallen kan de club een beroep doen op mijn 

beroepsmatige kwaliteiten of deskundigheid of die van mijn 
ouders/verzorgers; in dit geval graag eigen beroep of dat van 
ouders/verzorgers invullen: 
 
 

 
 
 

ondersteuning clubactiviteiten 

naam van het lid: 


