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INSCHRIJFFORMULIER V I B 

Medische bijzonderheden waarmee tijdens de lessen rekening dient te worden gehouden, kunt u 
met de leiding van de groep bespreken. 

Wedstrijden - en -evenementenkosten, dienen bij deelname apart te worden betaald. 
 

NAAM: ________________________________________________ 

ADRES: ________________________________________________ 

POSTCODE: _____________________________________________ 

WOONPLAATS: __________________________________________ 

GEBOORTE DATUM:______________________________________ 

TELEFOONNUMMER/MOBIEL: _____________________________ 

EMAIL: _________________________________________________ 

DATUM 1E LES: _________________ GESLACHT: M / V 

Locatie Beverwaard Locatie Feijenoord Locatie Zuidplein 
⃝ maandag 15:30-16:30 ⃝ woensdag   13:30-14:30 ⃝ maandag 18.00-20.00 (springgroep) 
⃝ maandag 16:30-17:30 ⃝ woensdag  14:30-15:30 ⃝ dinsdag 17.00-18.00 
    ⃝ woensdag 16.30-17.30 
    ⃝ woensdag 17.30-18.30 

Locatie Zuidplein (op uitnodiging)   
⃝ dinsdag   18:00-19:30 (extra 

dames)      
⃝ zaterdag 09:00-12:00 

(wedstrijdgroep 3) 
 
Locatie Lombardijen 
⃝     donderdag 16.30-17.30 ⃝ vrijdag  16:30-18:30 

(wedstrijdgroep 1) 
⃝ zaterdag  12:00-15:00 

(wedstrijdgroep 4) 
⃝ vrijdag   18:30-20:30 

(wedstrijdgroep 2) 
⃝   

      
 

Met ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de inschrijving, huisregels, 

statuten en huishoudelijk reglement van VIB Rotterdam (gepubliceerd op www.vibrotterdam.nl), 

daarnaast volgt u en/of uw kind ten alle tijden de aanwijzingen van de leiding op. Lever deze aanmelding 

in bij de leiding van u les. 

Goedkeuring gebruik beeldmateriaal:  ⃝ ja  ⃝ nee  
 
 
Handtekening ouder/verzorger,   ________________________   Datum,  _________________ 
 

IN TE VULLEN DOOR LEIDING 

 

Maandelijkse contributie:  

Bondscontributie(jaarlijks): €28,00 

Eenmalig inschrijfgeld:   €5,00 

  

Totaal eerste betaling:  

http://www.vibrotterdam.nl/
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MACHTIGINGSKAART AUTOMATISCHE INCASSO 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.I.B om van zijn/haar 

bankrekening eenmalig het inschrijfgeld, bondscontributie (eenmalig jaarlijks) en maandelijks de 

contributie af te schrijven. 

Opzeggen van het lidmaatschap dien je voor het einde van de maand te doen met inachtname 

van één volle kalendermaand als opzegtermijn. 

 
Bank/girorekeningnummer  
IBAN: 
 
 
 
 
Naam: ................................................................................................................................................ 

Adres: ................................................................................................................................................. 

Postcode en woonplaats: .................................................................................................................. 

 

 

Datum, 

 

Handtekening rekeninghouder, 

 

 

 

                  


