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 Inschrijfformulier D.S.T.V. Aloha en SEPA-machtiging 

 

 

Voorletters  

Voornaam  

Achternaam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats   

Geboortedatum (dd-mm-yyyy)  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Student / Medewerker / Extern  

Einddatum contract 1  

UnionCard/CampusCard nummer 2   

IBAN nummer  

Gewenste NTB licentie basis / atleten 

ChampionChip nummer 1  

EHBO ja / nee 

BHV ja / nee 

Certificaat Sociale Hygiëne /  

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken 
ja / nee 

Toestemming voor publiceren van foto’s 

 

[] Ondergetekende geeft D.S.T.V Aloha 

toestemming om foto’s van hem/ haar te 

publiceren op haar site en andere (sociale) media 

 

Toestemming voor infomails 

[] Ondergetekende geeft het bestuur der D.S.T.V. 

Aloha toestemming om infomails te sturen naar 

zijn/ haar mailadres 

 

 

 

Bovengenoemde verklaart hierbij lid te willen worden van D.S.T.V. Aloha en gaat akkoord 

met de voorwaarden zoals vermeld in de ‘Algemene Voorwaarden’ van D.S.T.V. Aloha. 

 

                                                
1 Indien van toepassing. 
2 Dit is je UT student- of medewerkersnummer.  
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O Ik geef, tot wederopzegging, machtiging aan D.S.T.V. Aloha, om van 

bovengenoemde rekening contributie, licentiekosten en overige uitstaande schulden af 

te schrijven. 

 

Datum:      Plaats:  

 

Handtekening:  

 

Stuur dit formulier ondertekend naar D.S.T.V. Aloha, Postbus 217, 7500 AE Enschede of 

deponeer het in de brievenbus van Aloha in het Sportcentrum van de Universiteit Twente. 

 

Algemene voorwaarden D.S.T.V. Aloha  

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap van D.S.T.V. Aloha, zoals door u ondertekend bij het 

aangaan van het lidmaatschap. 

 

● Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 

● Het lidmaatschap van de vereniging wordt altijd aangevuld met een lidmaatschap van de 

Nederlandse Triathlon Bond. 

● Contributie, licentiekosten en overige uitstaande schulden worden twee keer per jaar 

geïnd via een automatisch incasso. Onder overige uitstaande schulden vallen o.a. 

activiteiten waar aan deelgenomen wordt. 

●  Het lid verklaart zich bekend met het feit dat hij/zij verplicht is een aantal malen per jaar 

dienstverleningswerkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Hieronder vallen 2 

bardiensten en 1 dag helpen bij de organisatie van de UT-Triathlon. 

● Het lid zal tevens een UnionCard of CampusCard aanschaffen. Indien het lid niet tijdig in 

het bezit is van een UnionCard of CampusCard zullen eventuele boetes doorberekend 

worden aan het lid. 

● Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris; en ten 

minste 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar. Er vindt geen restitutie van 

reeds betaalde contributie plaats.  

● Het halfjaarslidmaatschap loopt van 1 september tot 1 maart of van 1 februari tot 1 

september. Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste 1 maand voor de 

einddatum te geschiedden.  

● Een lid blijft lid tot het moment waarop hij of zij, na opzegging, een bevestiging van het 

bestuur van D.S.T.V. Aloha heeft ontvangen. Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt 



 

D.S.T.V. Aloha - Postbus 217 - 7500 AE Enschede - www.alohatriathlon.nl - Rabobank NL34 RABO 0115 7638 99  

vóór 1 september zal hij automatisch lid blijven voor het daarop 

volgende verenigingsjaar.  

● Bij het ondertekenen van dit formulier gaat het lid akkoord met de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement van D.S.T.V. Aloha, op te vragen bij de Secretaris en in te zien 

op de website van D.S.T.V. Aloha (www.alohatriathlon.nl).  


