
EBV Mustangs 
p/a Bruntingerbrink 159  
7812 VJ Emmen 
Telefoon : 06 27 09 53 88 
E-mail: secretaris@ebvmustangs.nl 
Website: www.ebvmustangs.nl 
Facebook: www.facebook.com/ebvmustangs 
ABN-AMRO IBAN rekeningnummer: 
NL91ABNA0412623536 
K.v.K te Meppel: dossiernummer 40045121 

Aanmeldingsformulier EBV Mustangs 
 
Datum inschrijving: .................................................................................................................................................... 
 
Voorna(a)m(en): ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Achternaam:…………………………………….................................................................................................M/V 
          
Adres: ......................................................................................................................................................................... 
 
Postcode: ...........................................................Woonplaats......................................................................................
             
Geboortedatum:..................................................Geboorteplaats:…………………………………………………… 
 
Telefoon (vast en mobiel):.......................................................................................................................................... 
 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Team (in te vullen door club): …………………………………………………………………………... ……….. 
 
Ondergetekende wenst wel/niet* de statuten van EBV Mustangs te ontvangen. 
Wilt u competitie spelen? ja/nee* 
Zijn er medische gegevens waarmee wij rekening zouden moeten houden tijdens de sportactiviteiten? ja/nee* 
Zo ja,welke?………………………………………………………………………………………………………… 
 
Heeft u een scheidsrechterslicentie? ja/nee* 
Zo ja, welke en behaald bij welke vereniging en wanneer?………………………………………………………… 
 
Heeft u een trainerslicentie? ja/nee*  
Zo ja, welke en behaald bij welke vereniging en wanneer?……………………........................................................ 
 
Indien u in de vorige 5 jaren lid bent geweest van een andere basketballvereniging, de volgende vragen 
nauwkeurig invullen i.v.m. overschrijving: 
Bij welke vereniging(en), op welk niveau en wanneer bent u lid geweest?……………………………………… 
Vraag een schuldvrijverklaring/overschrijvingsformulier aan bij de oude club. Initiatief hiervoor ligt bij het lid. 
 
Dit inschrijfformulier telt drie pagina’s. Gelieve ook pagina 2 en 3 in te vullen en mee te sturen. 
 
 



Informatie ouders en/of voogd(en) 
 
Voorna(a)m(en):…………………………………………………………………………………………. 
 
Achterna(a)m(en):………………………………………………………………………………………... 
 
Adres (alleen als anders dan hierboven vermeld):……………………………………………………….. 
 
Postcode:………………………………Woonplaats:……………………………………………………. 
 
Telefoon (vast en mobiel):………………………………………………………………………………. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Beroep ouder 1 (of voogd):………………………………………………………………………………. 
 
Beroep ouder 2 (of voogd):………………………………………………………………………………. 
 
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn de motor van onze club, zonder vrijwilligers kan deze basketbalvereniging niet 
bestaan. Hierom vragen we u om een van de onderstaande functies aan te kruizen, voor nadere 
informatie verwijzen wij u door naar de website.  

Ik heb interesse in de functie (kruis 1 (of meerdere) aan): 

Voorzitter			 	 	 	 Wedstrijd Commissie	 	 	 	 	

Secretariaat	 	 	 	 PR/Sponsor/Activiteiten Commissie	

Penningmeester		 	 	 Scheidsrechters Commissie	

Technische Commissie	 	 	 Trainer/Coach	

Ledenadministratie	 						 	 Assistent Trainer/Coach    

 
  
Aanmeldingsformulieren graag volledig ingevuld inclusief volledig ingevuld machtigingsformulier voor de 
contributie en pasfoto (indien men competitie gaat spelen) teruggeven aan de trainer.  
Op de achterzijde van de pasfoto graag naam en geboortedatum plaatsen alsmede de clubnaam. 
 
* = doorhalen wat niet van toepassing is/omcirkelen wat van toepassing is. 
 
Handtekening nieuw lid:   Handtekening ouder/voogd indien nieuw lid jonger is dan 21 jaar: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….



EBV Mustangs 
p/a Wenning 46  
7811 HS Emmen 
Telefoon : 0591 – 632 661 
E-mail: penningmeester@ebvmustangs.nl 
Website: www.ebvmustangs.nl 
Facebook: www.facebook.com/ebvmustangs 
ABN-AMRO IBAN rekeningnummer: 
NL91ABNA0412623536 
K.v.K te Meppel: dossiernummer 40045121 

Machtiging Doorlopende SEPA Incasso Algemeen 
 
Naam incassant: EBV Mustangs 
Adres incassant: Wenning 46 
Postcode en plaats incassant: 7811 HS Emmen 
Land incassant: Nederland 
Incassant ID: NL56ZZZ400451210000 
Kenmerk machtiging: lidnummer (door club in te vullen) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

- EBV Mustangs om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven;  

- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
EBV Mustangs. 

 
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 en voorletters rekeninghouder:…………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
Land:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
BIC-code: ___  ___  ___  ___  ___   ___  ___  ___   
 
 
IBAN rekeningnummer: 

___  ___  ___  ___  ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   (18 posities). 
 
 
Plaats en datum:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening rekeninghouder: 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


