
 

 

 
 

Inschrijfformulier Let op: per persoon invullen ook bij echtparen! 
 

Regels met * verplicht invullen                                   Rechterkolom invullen of omcirkelen 

* Soort lidmaatschap  
* Lidnummer van de andere afdeling 

Volledig (ik word aangemeld bij KBO Brabant) 
Gast-lid (ik ben al lid van een andere afdeling) 

Lidnummer: 

* Achternaam/ voorletters 

 

dhr./ mevr.: 

 

* Roepnaam   

* Geboortedatum   

* Straat + huisnummer (+kamernummer)  

* Postcode + plaatsnaam  

* Telefoon  

*  E-mailadres  

* Lidmaatschap gaat in op: 
 (betaling vanaf begin kwartaal) 

 

* De contributie voor dit kalenderjaar 
   Bedraagt: 

   1 jan   1 april   1 juli    1 okt 

 € 23,00  € 18,00 € 12,00  € 6,00 

* Gaat akkoord met automatische incasso 
 

 
 

Ja       (vul dan a.u.b. onderstaande kaart in) 
Nee    Maakt contributie zelf over op rekening 

van Seniorenvereniging Bladel 
                  NL06 RABO 0107 5008 76  

Wilt u een papieren versie van de Schakel 
en de ONS ontvangen? 

Ja /  Nee 
 

Hobby’s:  - 

Wil graag meedoen aan: (zie de Schakel of 
op de site seniorenverenigingbladel.nl ) 

- 
- 

Wil zich als vrijwillig(st)er opgeven   Ja / Nee   voor   …………………………… 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van- en 
gaat akkoord met de privacyverklaring 2018 

van Seniorenvereniging Bladel 

 

Machtigingskaart (a.u.b. invullen in blokletters) 

Ondergetekende ………………………………………………………………..………….. 

Adres ……………………………………………….      Postcode en plaats   ………… …..   ………………………….                                                                        
 

Rekening- 
nummer 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Seniorenvereniging 
Bladel om, conform De Algemene Voorwaarden van Euro-Incasso, van zijn/haar 
bovengenoemde rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie. 

 

Handtekening :   ………………………………….         Datum :   …………………………………….  

N L                 



 

 

Er is altijd gebrek aan personen die iets meer voor de vereniging willen doen. Wij zoeken 
constant naar vrijwilligers. Zowel dames als heren. 

 
Wil je misschien vrijwilliger zijn als: 

• Gastvrouw  

• Medeorganisator van de zomeractiviteiten 
• Medebestuurder 

• Medewerker van een schoonmaakploeg 
• Oprichter en begeleider van een nieuwe activiteit 
• Anders 

  
Ik wil hierover graag in gesprek gaan.   ja / nee 

  

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

Aangemeld door: 

 


