
Inschrijfformulier Jumbo Van Andel-ORMI 
2017-2018 

  Invullen met blokletters s.v.p ! 
 
Voor- en achternaam .........................................................     
 
Roepnaam      ......................................................... 
 
Telefoon   .........................................................   
 
E-mailadres *   .........................................................  
 
Geboortedatum   ….... - .…..  - …....      Geslacht: M / V **       Lid per datum: …... - …...  - ..….. 
 
 
Welk(e) team en/of trainer  ...................................................... 
 
Gaat u competitie gaat spelen:  Recreatief / NEVOBO ** NEVOBO-nummer (indien bekend): …………… 
 
Pasfoto toegevoegd met achterop naam/geboortedatum? Ja / Nee / Stuur ik via e-mail ** 
 
Kledingmaten:  Uni-shirt…….  Dames-shirt……   Pant/broek……    Dames-pak…….    Uni-pak…….    
 
Bent u bereid iets voor de vereniging te doen:        Ja / Nee ** 
 
Zo ja, wat dan bijvoorbeeld  ............................................................................................................................ 
 
*Met het invullen van het e-mailadres accepteert u dat ORMI u mag mailen. Nog geen 18, dan graag het e-mailadres van ouder/verzorger 
** doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 
DOORLOPENDE MACHTIGING (SEPA) 

 
Volleybalvereniging ORMI te Epe (NL) met incassant-id NL24ZZZ401021240000 zal 
periodiek de ORMI-contributie en éénmaal per jaar de NEVOBO-bondscontributie innen. 
Voor tijdstippen en bedragen zie onder lidmaatschap op de website.  
 
Kenmerk machtiging: het lidnummer met een volgnummer (bij aanvang 0, dus bijv.  
178-0). Dit kenmerk zal bij iedere afschrijving vermeld worden. 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ORMI 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 ORMI. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam: ......................................................................................................... (tenaamstelling bankrekening gebruiken!) 
 
Adres: .........................................................................................................  
 
Postcode: ............................................  Woonplaats : ...................................................... 
 
Land: Nederland 
 
IBAN (rekeningnummer):  
 
 
Plaats en datum: ….............................................. Handtekening/naam:  ........................................  
(verplicht)      (verplicht) 

 
 
Voor minderjarige kinderen dient één van de ouders te ondertekenen.  
 
Formulier opsturen/mailen naar ledenadministratie ORMI, p/a Smitskamp 24, 8162 HG Epe. Door de ondertekening of naam 
rekeninghouder bij handtekening geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden. 
 

Inleveren bij de ledenadministratie 
Nadere inlichtingen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ormi.nl) of de website www.ormi.nl 
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