Schietsportvereniging “De Vrijheid”
Opgericht op 25 februari 1983.
Aangesloten bij de K.N.S.A. No. 8006
Erkend Ministerie van Defensie d.d. 28 maart 1983,
No. CWE 83/071
Ingeschreven KvKl onder No. 40217749
Bankrekening Rabobank NL 47RABO0184511348
Homepage www.svdevrijheid.com

Schietbanen:
Coppensdijk 10 Vinkel
Tel. 073-5324436
Mil.baan, Oirschot
Secretariaat/Postadres:
Corellistraat 18
5283KW Boxtel

Inschrijfformulier
Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant van de Schietsportvereniging "de
Vrijheid"
 vult daartoe het onderliggende formulier volledig in; (velden met * zijn verplicht)
 verklaart zich strikt te zullen houden aan alle voor de leden van de vereniging geldende
regels;

ALGEMENE PERSOONSGEGEVENS
Achternaam*
Voornamen (eerste voluit)*
Roepnaam *
Geboorteplaats/geboorteland*
Geboortedatum*
Geslacht*
Adres en woonplaats (incl. postcode)*

M

Telefonisch bereikbaar thuis (+ kengetal) /
mobiel*
Evt. telefonisch bereikbaar werk (+ kengetal)*
E-mailadres*
Beroep
Nationaliteit
Origineel van het legitimatiebewijs getoond?*
Zo ja, soort legitimatiebewijs en nummer*
Originele en recente Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) voor het lidmaatschap van een
schietvereniging, overgelegd?

(alleen van toepassing indien de desbetreffende persoon
niet beschikt over een verlof tot het voorhanden hebben van
een vuurwapen)

Kopie geldig verlof tot het voorhanden hebben
van een vuurwapen overgelegd?
KNSA-licentienummer (indien van toepassing)
Kosten lidmaatschap

Hoofdlid

V

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Gezinslid

Entree vereniging
Entree KNSA
Contributie KNSA
Borg toegangsdruppel
Totale eenmalige kosten

€ 68,00
€ 32,00
€ 42,50
€ 5,00
€ 139,00

€ 68,00
€ 35,00
€ 34,00
€ 5,00
€ 134,00

Jeugdlid
14 tot 18 jaar
€ 45,00
€ 00,00
€ 17,00
€ 5,00
€ 58,50

Seniorlid
>65 jaar
€ 45,00
€ 35,00
€ 42,50
€ 5,00
€ 116,00

Contributie vereniging / kwartaal

€ 45,00

€ 30,00

€ 24,00

€ 30,00

Totaal inschrijving + 1e kwartaal

€ 194,50

€ 172,00

€ 91,00

€ 157,50
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Te voldoen via automatische
Inschrijving +
Inschrijving +
incasso SVP aanvinken :
1e kwartaal contributie
jaar contributie
Voor welk soort lidmaatschap wenst u in
Gewoon lid
JA
aanmerking te komen:
Junior-lid
JA
Gezinslid *
JA
* indien van toepassing: toelichting s.v.p.
Senior-Lid
JA
Contributieve
JA
schutter elders *
Hoe bent u in contact gekomen met deze
schietsportvereniging?

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

Hebt u enige ervaring in de omgang met
vuurwapens?
Zo ja, welke vuurwapens en waar hebt u deze
ervaring opgedaan?

Kent u een of meerdere leden van de
schietvereniging?
Zo ja, dan graag namen vermelden. (alleen met
toestemming van het andere lid)
Heeft u zich ooit aangemeld bij een andere
schietsport-vereniging?
Zo ja, bent u daar toen lid geworden?
Zo ja, bij welke vereniging bent u toen lid
geworden?

JA
JA

NEE
NEE

JA

NEE

Zo nee, waarom niet?

Wat zijn uw motieven om het lidmaatschap van
een schietsportvereniging aan te vragen?

Heeft u een strafrechterlijk verleden?
Zo ja, wanneer en voor welk feit?
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Doorlopende machtiging
S€PA
Naam:

Schietsportvereniging “De Vrijheid”

Postadres:

Corellilstraata 18

Postcode:

5283 KW

Woonplaats:

Boxtel

Land:

NL

Incassant ID:

NL72ZZZ402177490000

Kenmerk Machtiging: ................................ * (wordt KNSA lidnummer)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Schietsportvereniging De Vrijheid
Rosmalen doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven inzake contributies of andere vastgestelde bedragen en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Schietsportvereniging De Vrijheid Rosmalen.
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
De contributie wordt per kwartaal of jaar elke keer aan het einde van de lopende maand van de
rekeningen gehaald. Het incassant ID en het kenmerk worden weergegeven bij de betaling.

Lid (Naam + Voornaam): ................................................................
Naam rekeninghouder:

................................................................

Adres:

................................................................
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