
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Achternaam 

Volledige voornaam/namen: 

Roepnaam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Studentnummer (UT student): 

Inschrijvingsnummer (HBO student): 

REK-nummer (extern): 

Opleiding: 

Emailadres: 

Aanmeldingsdatum: 

Interesse: Wegwielrennen / MTB (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Calamiteitenadres*: Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnunmmer: 

*dit adres en telefoonnummer wordt alleen gebruikt in geval van calamiteiten tijdens bijvoorbeeld trainingen of wedstrijden 

Ik verklaar hierbij dat ik lid wil worden van de Drienderlose Wielervereniging Klein Verzet en ik 

ga akkoord met de voorwaarden zoals die vermeld staan op dit formulier en met de 

privacyverklaring zoals vermeld op de Klein Verzet site (www.kleinverzet.utwente.nl/privacy/) 

 

Handtekening: 
Datum: 

Plaats: 

http://www.kleinverzet.utwente.nl/privacy/


 
Voorwaarden voor het lidmaatschap van de Drienerlose Wielervereniging Klein Verzet, zoals door u 
ondertekend bij het aangaan van het lidmaatschap. Onderaan vindt u bijgevoegd het postadres en het 
bankrekeningnummer van D.W.V. Klein Verzet.  
Met “het lid” wordt in het vervolg bedoeld “het hiervoor vermelde lid”. Het lidmaatschap wordt 
aangegaan voor het cursusjaar 2021/2022. De bedoelde periode loopt van 1 september 2021 tot en 
met 31 augustus 2022.  
Aan het lidmaatschap zijn de volgende voorwaarden, A tot en met F, verbonden, waarvan u op de 
hoogte dient te zijn voordat u lid wordt van de Drienerlose Wielervereniging Klein Verzet.  
  

A. Kiest het lid voor betaling van contributie en uitstaande schulden per eigen betaling, dan zal 
het lid zijn of haar eerste contributie, plus de in artikel 5 van het Huishoudelijk Regelement 
vastgestelde verhoging, betalen binnen 2 maanden na de boven vermelde 
aanmeldingsdatum. In de opvolgende jaren zal hij of zij de contributie plus de verhoging, 
voldoen voor 1 november van het lopende faciliteitenkaartjaar. Kiest een lid voor betaling van 
contributie en uitstaande schuilden per automatische incasso, dan zal de contributie, zonder 
verhoging, rond 15 maart worden afgeschreven. Uitstaande schulden worden op nader te 
bepalen dagen in het faciliteitenkaartjaar geïnd. Om de bovengenoemde automatische inning 
in werking te stellen vult het lid het bijgevoegde contract in. Doet het lid dit laatste niet dan 
gaat D.W.V. Klein Verzet ervan uit dat het lid per eigen betaling wenst te betalen.  

B. Het lid zal, indien hij of zij lid wordt voor 1 november 2021, een UnionCard aanschaffen voor 
1 november 2021. Indien het lid na 1 november 2021 lid wordt, zal hij of zij binnen 1 maand 
na de bovenvermelde aanmeldingsdatum een UnionCard aanschaffen.  

C. Indien het lid niet aan de voorwaarden A of B voldoet zal het bestuur van D.W.V. Klein Verzet 
zich genoodzaakt zien stappen te ondernemen. D.W.V. Klein Verzet behoudt zich het recht 
voor alle kosten die hieruit voortvloeien, op het lid te verhalen.  

D. Een lid blijft lid tot op het moment waarop hij of zij, na schriftelijke opzegging, een bevestiging 
van het bestuur van D.W.V. Klein Verzet heeft ontvangen.  

E. Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt voor 1 september zal hij of zij automatisch lid blijven 
voor het daarop volgende UnionCard jaar.  

F. Aan het lidmaatschap van D.W.V. Klein Verzet zit een barborg van €35 gekoppeld, die 
geretourneerd wordt indien het lid het barquotum haalt. Het barquotum is een maatregel die 
is ingevoerd om de bardiensten die D.W.V. Klein Verzet in het Sportcentrum draait, vol te 
krijgen. Een bardienst voor een persoon is 2 à 3 uur, dit geldt als één keer. Het quotum is 
minimaal 2 keer, maar dit kan op een Algemene Leden Vergadering gewijzigd worden. In het 
geval dat een lid niet in staat is om aan het barquotum te voldoen of van mening is dat het 
recht heeft op een uitzonderingspositie zal het bestuur van D.W.V. Klein Verzet over de 
toekenning van een (gedeeltelijke) vrijstelling beslissen.  

  
Postadres:   D.W.V. Klein Verzet; Postbus 217; 7500 AE Enschede   

Bankrelatie:   Rabobank, nr. NL09RABO0316798304, t.n.v. D.W.V. Klein Verzet te Enschede 

 

 

 



 

 

 

 

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Drienerlose Wielervereniging 
Klein Verzet te Enschede, om van zijn of haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven 
wegens jaarlijkse contributie en uitstaande schulden. Het geldende bedrag voor de contributie zal 
rond 15 maart met SEPA van het lopende cursusjaar worden afgeschreven. Van andere afschrijvingen 
in verband met uitstaande schulden wordt u van tevoren ingelicht. Het Incassant-ID van Klein Verzet 
is: NL07ZZZ400747070000.   
  
Bij beëindiging van het lidmaatschap zal de automatische afschrijving worden stopgezet. Opzegging 
van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 september.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw 
bank- of IBAN-nummer, naam, adres, postcode + woonplaats en datum op dit formulier, zet er uw 
handtekening onder en stuur dit formulier naar D.W.V. Klein Verzet, Postbus 217, 7500 AE Enschede.   
  
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor 
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele kaart van de  
“stoplichtkaarten”. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw giro- of bankkantoor.   

 

U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap opzegt. U gebruikt dan de 
rode kaart van de “stoplichtkaarten”. U vult de kaart in, stuurt deze op naar D.W.V. Klein Verzet en 
de afschrijving stopt. Houdt bij deze inzending rekening met enige tijd voor verwerking. De rode 
stopzettingkaart geldt niet als opzegging van het lidmaatschap.  

IBAN-nummer: 

Personalia: 

Achternaam en voorletters: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Ondertekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op dit formulier is vermeld. 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 


