
Inschrijfformulier WVM Sport Marsdiik 2000 

Sport Marsdijk 2000 en de Wijkvereniging Marsdijk, dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of letsel, 
opgelopen tijdens de activiteiten die door de Sport Marsdijk 2000 of de Wijkvereniging Marsdijk worden 

georganiseerd. 
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Omcirkel de sporten 
waarvoor u zich in wilt 
schrijven 

DanceFit / Badminton / Pilates / Tafeltennis / Volleybal / Zaalvoetbal / 
Zumba 

Roepnaam + voorletters  

Achternaam + voorvoegsel  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Geboortedatum  

Geslacht Man / vrouw 

IBAN rekeningnummer                                                   t.n.v. 

Ingangsdatum  

Ik betaal in twee termijnen 1e termijn vervalt op 1 september en 2e termijn vervalt op 1 februari 

 
 Indien u niet tekent voor een incassomachtiging zult u zelf de contributie moeten overmaken.  

Betalingen voor sport moeten gedaan worden op rekeningnummer NL03 INGB 0004 2177 20 ten 
name van WVM Sport Marsdijk 2000, Kleuvenstee 2, 9403 LR  Assen.  
Betalingen voor lidmaatschap van de wijkvereniging moeten gedaan worden op rekeningnummer  
NL67 INGB 0005 8598 45 ten name van Wijkvereniging Marsdijk, Kleuvenstee 2, 9403 LR  Assen, 
telefoon wijkgebouw 0592 - 370903. 
 

 Opzeggen kan alleen schriftelijk, via het postvak in de Dissel of per e-mail aan 
sportmarsdijk@marsdijk.nl, ter attentie van de ledenadministratie Sport Marsdijk 2000. Het opzeggen 
van het lidmaatschap van de Wijkvereniging Marsdijk moet apart vermeld worden indien dit gewenst 
is. Opzegging dient voor het vervallen van de termijn 1 september of 1 februari te gebeuren. Graag 
vernemen wij dan tevens de reden van opzegging. 
 

 

Lidmaatschap wijkvereniging Ik ben lid / Ik wil lid worden / Ik betaal extra 

Lidmaatschap groep A  /  B     

Lidmaatschap op naam van  

Lidnummer wijkvereniging  

 
 Door ondertekening van de doorlopende machtiging geeft u toestemming aan Wijkvereniging Marsdijk, 

Kleuvenstee 2, 9403 LR  Assen, Incassant ID: NL66ZZZ400480110000 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 opdrachten van 
Wijkvereniging Marsdijk. De opdrachten betreft contributie voor de Wijkvereniging Marsdijk en/of 
contributie voor Sport Marsdijk 2000. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

 Handtekening doorlopende machtiging SEPA: ______________________________________________ 
 
 

 Handtekening voor inschrijving: _________________________________________________________ 
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Informatie: lidmaatschap Wijkvereniging Marsdijk. 
Betalingen voor lidmaatschap van de wijkvereniging moeten gedaan worden op rekeningnummer  
NL67 INGB 0005 8598 45 ten name van Wijkvereniging Marsdijk, Kleuvenstee 2, 9403 LR  Assen, telefoon 
wijkgebouw 0592 - 370903. E-mail: ledenadministratie@marsdijk.nl. 
 

Groep Lidmaatschap Omschrijving 

A € 12,00 Gezinnen/samenwonenden (+evt. thuiswonende kinderen).  
Alleenstaanden. 

B € 9,50 65 jaar en ouder. 

 
Informatie: contributie sporten. 
Betalingen voor sport moeten gedaan worden op rekeningnummer NL03 INGB 0004 2177 20 ten name 
van WVM Sport Marsdijk 2000, Kleuvenstee 2, 9403 LR  Assen. E-mail: sportmarsdijk@marsdijk.nl. 
 

Sport Tijdstip Plaats Contactpersoon Telefoon Contributie 

Tafeltennis Ma  19:15 - 23:00 uur “De Dissel” Jacqueline Smid 409122 € 100,00 

Badminton Ma  19:30 - 21:00 uur “Marsdijkhal” Menna van Dijk 346813 € 128,00 

Volleybal Ma  20:00 - 22:30 uur “Marsdijkhal” Meis Wietze Lammers 0644078797 € 153,00 

Pilates Di   10:30 - 11:30 uur “De Dissel” Hieke Schaap 344489 € 105,00 

DanceFit Di   18:45 - 19:45 uur “De Dissel” Denise Rijling 0634567463 € 105,00 

Zumba Wo 19:15 - 20:15 uur “De Dissel” Jeannet Strijker 375155 € 105,00 

Zaalvoetbal Wo 22:00 - 23:00 uur “Marsdijkhal” Meis Wietze Lammers 0644078797 € 137,00 

Zumba Do  09:30 - 10:30 uur “De Dissel” Jeannet Strijker 375155 € 105,00 

 
Leden van de wijkvereniging krijgen een korting van € 15,00 op de contributie. Sporters van 65 jaar en ouder 
krijgen 30% korting op de contributie. De vervaldatum van de 1e termijn is 1 september en van de 2e termijn 
is de vervaldatum 1 februari. Voor nieuwe leden is de ingangsdatum van het lidmaatschap de vervaldatum. 
Wij verwachten dat de contributie is overgemaakt binnen 14 dagen na de vervaldatum. U krijgt een 
contributie factuur met alle gegevens van uw inschrijving en uw betalingsverplichtingen. 
 
Voorbeelden contributie berekening: 
 
In een volledig seizoen vanaf 1 september tot 31 mei zitten 9 maanden. De contributie wordt per gehele 
maand berekend. Leden van de Wijkvereniging Marsdijk hebben € 15,00 korting. 
 
Stel iemand gaat op Zumba vanaf 1 december en is lid van de Wijkvereniging Marsdijk. 
De berekening is dan (€ 105,00 – € 15,00) /  9 * 6  = € 60,00. 
 
Stel iemand gaat op Pilates vanaf 1 januari en is lid van de Wijkvereniging Marsdijk en ouder dan 65 jaar. 
De berekening is dan (€ 105,00 – € 15,00) /  9 * 5 * 0,70 = € 35,00. 
 
Stel iemand gaat Tafeltennissen vanaf 1 september en is lid van de Wijkvereniging Marsdijk. 
De berekening is dan (€ 100,00 – € 15,00) /  9 * 9  = € 85,00. 
 
Stel iemand gaat Volleyballen vanaf 1 december en is geen lid van de Wijkvereniging Marsdijk. 
De berekening is dan (€ 153,00 – € 0,00) / 9 * 6  = € 102,00. 


