
  AANMELDFORMULIER 
 

Let op: Achterzijde ook invullen!  14-08-2018 
 

Hartelijk welkom bij KDO D.A.G. 
 
Fijn dat uw kind deel gaat nemen aan het “nijntje Beweegprogramma”. Het 
beweegprogramma bestaat uit 2 delen. Beweegprogramma 1, voor kinderen van 2 t/m 
4 jaar en Beweegprogramma 2 voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar. Na de aanmelding 
ontvangt u een bevestiging via de e-mail en is uw kind aangemeld voor het betreffende 
beweegprogramma en kan uw kind starten.  
 
 

Aanmelden nijntje Beweegprogramma 
 □   Beweegprogramma 1, 15 lessen, bijdrage EUR 35,00, les op woensdagmiddag van 15.15 tot 16.00 uur,    
       1e les start op woensdag 9 januari 2019. 
□   Beweegprogramma 2, 20 lessen, bijdrage EUR 40,00, les op maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur, 
      1e les start op maandag 7 januari 2019.  
  □  Beweegprogramma 2, 20 lessen, bijdrage EUR 40,00, les op woensdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur, 
      1e les start op woensdag  9 januari 2019. 
Uw kind ontvangt een bevestiging via de e-mail als hij/zij kan beginnen met het beweegprogramma. 
 
 
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen en inleveren bij de trainster of Ineke Hogerwerf (adres zoz)  
 
Achternaam: _______________________________________ Voorletter(s): _________________ 
 
Naam: ouder:_______________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________ Roepnaam: ___________________ 
 
Postcode: ________    Woonplaats: ___________________ Telefoonnummer: _____________ 
 
Geboortedatum: ______  -  ______  -  ______     Geslacht:  □  man □ vrouw 
 
E-mailadres: ______________________________________________________________________________

  
 
 
Ondergetekende verklaart dat de bovengenoemde gegevens naar waarheid zijn ingevuld en hij/zij op de 
hoogte is van de voorwaarden die zijn verbonden aan deelname van het  nijntje beweegprogramma en van 
de huisregels van sportvereniging KDO. Tevens verleent hij/zij toestemming om persoonsgegevens en id 
gegevens te verwerken in de ledenadministratie. Daarnaast bestaat er een fotoprotocol (zie hiervoor de 
website: www.kdo.nl).  
 
Plaats ___________________     
 
Datum _____-_____-_____  
 
Handtekening en email adres ouder/voogd                
 
 
 
_________________________     
 
 
 
e-mail adres:___________________________________ 



 

AANMELDFORMULIER 
SEPA MACHTIGING  i.v.m. de hoge bankkosten is het invullen van de machtiging verplicht gesteld. 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan s.v. K.D.O. (Vuurlijn 51, 1424 NN, De 
Kwakel, Nederland) met incassant-ID NL62ZZZ405306910000 om eenmalig een incasso opdracht in te 
sturen naar uw bank om het aan de voorzijde van dit formulier genoemde bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van s.v. K.D.O. 
 
   
IBAN nummer: ______________________________________________________________________  
 
Naam en voorletters: ________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ___________ Plaats: ________________________ Land: _________________________ 
 
 
Datum: ______ - ______ - ______   Plaats: _____________________________________________ 
 
Handtekening: ______________________________________________________________________ 
 
 
Automatisch laten afschrijven is gemakkelijk: 

- u vergeet nooit te betalen; 
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken. 

 
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. 
Noteer uw IBAN nummer, naam, adres, postcode, woonplaats en datum op dit formulier en zet uw handtekening 
eronder. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te 
boeken. Informeer bij uw bank voor de voorwaarde. 
 
 

Ledenadministratie KDO D.A.G 
 
nijntje beweegprogramma 
Ineke Hogerwerf   Wilgenhof 21 1424 SR De Kwakel  tel.    0297 - 568735 

 


