
 
 

 

Inschrijfformulier 
• Wil je komen trainen bij MTB Oosterhout? 

• Wil je een KNWU wedstrijdlicentie aanvragen om deel te nemen aan wedstrijden? 

• Wil je alleen recreatief mountainbiken? 

 

Dan is er maar één goede tip:  LID WORDEN VAN MTB Oosterhout! 
 

Starten bij MTB Oosterhout begint altijd met een aspirant lidmaatschap. Gedurende een periode van vier 
aaneengesloten weken krijg je de gelegenheid om het mountainbiken in clubverband te ervaren. Daarnaast 
gebruiken we deze periode om elkaar beter te leren kennen.  
 
Graag ontvangen wij een volledig ingevuld formulier bij aanvang van de periode. Volledigheidshalve, dit formulier 
wordt vertrouwelijk behandeld en vernietigd bij opzegging lidmaatschap of besluiten geen lid te worden. 
 
 

  

Voorletters  
 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Adres  
 

Postcode en Woonplaats  
 

Geboortedatum  
 

Emailadres  
 

Telefoon  
 

Mobiel  

Bellen bij nood (naam + tel.nr.)  
 

In bezit van EHBO diploma*? JA / NEE In bezit van BHV diploma*? JA / NEE 

Medische bijzonderheden**? 
 

 
 
 
 
 

  
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
** Waarom we dit vragen? Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen een veilig sportklimaat moet kunnen sporten. Daarbij kan het van 
belang zijn dat de trainer van de groep kennis genomen heeft van eventuele medische bijzonderheden van u/uw kind.  

 
 
Binnen MTB Oosterhout hanteren we het standpunt dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de organisatie van de 
vereniging. Zie voor verdere uitleg het Huishoudelijk Regelement op de website. 
 

  



 
 
 
Voor alle leden wordt naast het club-lidmaatschap bij MTB Oosterhout, ook een basislidmaatschap van de KNWU 
aangevraagd (indien je die nog niet hebt). Voor het rijden van KNWU wedstrijden heb je een KNWU-licentie nodig 
(deze vraag je zelf aan via de site ‘MijnKNWU’, waarbij de kosten voor eigen rekening zijn). Zie voor verdere uitleg 
het Huishoudelijk Regelement. 
 
Ondertekening van dit formulier betekent ook dat je je bekend verklaart met de wijze waarop de verwerking van 
persoonsgegevens binnen de club plaatsvindt en dat je daarmee instemt (ga voor meer uitleg naar onze website en 
bekijk het ‘Privacybeleid’).  
 
Wanneer er bij trainingen en/of andere activiteiten van MTB Oosterhout, foto’s en/of filmpjes gemaakt worden dan 
geef jij (dan wel jouw wettige vertegenwoordiger) met jouw inschrijving toestemming om, als het daarbij om 
beelden van jou gaat, deze te publiceren op onze website en/of andere communicatie kanalen (zoals social media, 
NoppenNieuws, kranten/tijdschriften). Die toestemming kan (voor een enkel geval of voor altijd) ook weer worden 
ingetrokken, wat schriftelijk bekend gemaakt dient te worden aan het bestuur van MTB Oosterhout. 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de machtiging aan MTB Oosterhout, jaarlijks de verschuldigde 
contributie af te schrijven van: 
 

  

Bank/girorekeningnummer  
 

Ten name van  
 

Plaats 
 

 

 

Datum   : 

Handtekening*** : 

 

(*** Van ouders/wettelijke vertegenwoordigers bij aanmelding leden < 18 jaar)     

 

 

 

Contributie Bedragen ( per kalenderjaar )  

Lidmaatschap MTB Oosterhout inclusief  basislidmaatschap van de KNWU 
 

           € 85,00 

Rustend lid 
 

           € 42,50 

Mocht je gedurende het seizoen lid worden van de club dan wordt de contributie naar ratio vastgesteld.  

 

Beëindiging van het lidmaatschap (en daarmee ook de automatische machtiging) dient schriftelijk of per e-mail 

(info@mtboosterhout.nl) voor 1 november van het lopende jaar te gebeuren, t.a.v. de penningmeester. Na deze 

datum wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd. 

 

Je bent altijd welkom met vragen bij één van de bestuursleden.  

mailto:info@mtboosterhout.nl

