
 

 
CKV Achilles Almelo  www.ckv-achilles.nl 
 
Postadres:  Clubhuis: 
Postbus 656   Koedijk 2 
7600 AR Almelo  7606 AA Almelo 
  0546-816412
  
  
IBAN: NL76 SNSB 0908 3050 44  secretariaat@ckv-achilles.nl / bestuur@ckv-achilles.nl
  

Aanmeldingsformulier: 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van CKV Achilles te Almelo 
 
Naam: ________________________________________________________ man / vrouw 
 

Voorletters: _____________________ Roepnaam: _______________________________ 
 
Adres:  _____________________________________________________________________ 
 
Postcode: _____________________   Woonplaats: _______________________________ 
 
Telefoonnr.:  _____________________ E-mail: _______________________________ 
 
Geboortedatum:  _____________________________________________________________________ 

 
Ondertekening: 
 
Naam*: ________________________________  datum: __________________________ 
 
 
Handtekening:  _____________________________________________________________________ 
 

 N.B.  Bij inlevering recente pasfoto toevoegen t.b.v. spelerskaart 

 
Contributie: 
De maandelijkse contributie bedraagt: 
 
pupillen (tot 8 jaar) € 10,00 Kangoeroe lid (per jaar)                    € 25,00 
aspiranten (8 tot 15 jaar) € 11,00 junioren (15 tot 18 jaar) € 14,00 
senioren (19 en ouder) € 18,50 overige leden € 10,00 

 
Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen, bent u nog drie maanden contributie verschuldigd. 
(lidmaatschap vd Kangoeroeclub geldt voor 1 jaar)Opzeggen kan per kwartaal, voor de 1e van het kwartaal. 
De aanpassing van de contributie vindt plaats in de maand nadat men jarig is geweest. 

 

 
Doorlopende machtiging contributie: 
Vereniging: CKV Achilles te Almelo 
Penningmeester: dhr. A. Kroeze 
Postadres: Postbus 656, 7600 AR Almelo 
IBAN: NL76 SNSB 0908 3050 44 
Incassant ID:         NL93 ZZZ 4007 405 00000 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CKV Achilles om doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CKV Achilles. 
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. 

 
 
Naam*:  ____________________________ datum: ___________________________ 
 
Getekend te (plaats): _________________________________________________________________ 
 
IBAN:                           _________________________________________________________________ 
 

 
Handtekening:  _________________________________________________________________ 
 
Betreft: Contributiebetaling per maand / per kwartaal** 
 

 
___ * Bij minderjarigen ouder/wettelijke vertegenwoordiger 
___ ** Doorhalen wat niet van toepassing is 
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