
Inschrijfformulier lid MTCOB Schijndel 
 

Let op: Dit formulier is niet bedoeld voor de aanvraag van een KNMV Basis Sportlicentie! Deze licentie                 
dient u rechtstreeks bij de KNMV aan te vragen. Een KNMV licentie is verplicht op het terrein. 

 

Gegevens nieuw lid 
Voorletters + achternaam:  …………………………………………………………………………………………… 

Roepnaam: …………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………… 

Straat: …………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ……………………………………  Woonplaats: ………………………………...........  

Land: …………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnr: …………………………………………………………………………………………… 

Mobiele telefoonnr: …………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………… 

Plaats en datum: …………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………… 

 
▢ Doorlopende SEPA-machtiging 
Voor doorlopende machtiging incasso van het lidmaatschapsgeld gelieve onderstaande strook in te vullen: 
Naam incassant: Motor Trial Club Oost Brabant 
Adres incassant: Sint Barabarastaat 3, 5251 AJ, Vlijmen, Nederland 
Incassant ID: NL26ZZZ402153190000 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Motor Trial Club Oost-Brabant om doorlopende 
contributie af te schrijven. 
 
IBAN rekeningnummer: …………………………………………………………………………………………… 

Bank Identificatie (BIC): ……………………………...  (geen verplicht veld bij een Nederlands rekeningnummer) 

Ten name van: …………………………………………………………………………………………… 

Plaats en datum: …………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………… 

 

▢ Contributie per kas 
bij betaling per kas komt er € 2,50 aan administratiekosten bij: 
 
Bedrag: ………. Datum betaling: ……………................ Contant betaald bij: ………………………........ 
 

 

▢ Contributie per bank betaling 
Bij betaling per bank zonder automatische incasso komt er € 2,50 aan administratiekosten bij.  
Wanneer je rechtstreeks per bank betaalt:  
ons IBAN nummer is NL52 RBRB 0979 9052 22 t.n.v. MTCOB te Schijndel.  



Toestemming delen persoonsgegevens via ledenlijst MTCOB 
 
Achtergrond 
Volgens de huidige privacywetgeving mogen we je persoonsgegevens niet delen met derden. Toch 
willen we graag een ledenlijst maken en versturen naar alle leden, zodat je bijvoorbeeld zelf 
vervanging kan regelen als je als bouwer of controleur staat ingedeeld maar onverhoopt niet kan. 
Maar ook het vinden van mede-rijders voor een mooie namiddag willen we graag op deze manier 
stimuleren.  
 
Om je gegevens op te nemen in deze lijst hebben we je toestemming nodig. Daarvoor is dit formulier. 
 
Toestemming 
Ik ga akkoord met het gebruiken van de volgende, bij MTCOB van mij bekende persoonsgegevens 
naam, e-mailadres en telefoonnummer voor de ledenlijst die naar alle huidige en nieuwe leden van 
MTCOB zal worden verstuurd in de jaren dat ik lid ben van MTCOB.  
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We ontvangen graag een kopie van dit toestemmingsformulier, ingevuld, op info@mtcob.nl. Je kan 
natuurlijk ook een foto of scan van het getekende formulier mailen. Pas na ontvangst hiervan zullen 
we je opnemen in de ledenlijst. 
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