
Inschrijfformulier  

D.B.V. DIOK 

  

  

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van D.B.V. DIOK.  

Initialen en roepnaam:                     

Voor- en achternaam:                     

Geboortedatum:                      

Ik ben:     UT student / Saxion student / UT medewerker / extern*  

Student/medewerkersnummer:                 

IBAN:                    

BIC (indien bank buiten NL):                    

Straat en huisnummer:                     

Postcode en plaats:                      

Telefoonnummer:                       

E-mail:                     

Geslacht:                vrouw / man* 

Ik geef me op als: 

 

□ Beginner 

□ Recreant zonder training 

□ Trainingsspeler veer 

□ Trainingsspeler nylon 

□ Competitiespeler veer 

□ Competitiespeler nylon 

Eerder competitie gespeeld:               ja / nee* 

Niveau:         

Bondsnummer:       

 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Binnen D.B.V. DIOK wordt de contributie gebruikelijk via automatische incasso geïnd. Ook wordt 

automatische incasso gebruikt om kosten van deelname aan toernooien en activiteiten te 

verrekenen. Vul het bijgaande formulier in om te kunnen betalen via automatisch incasso. 

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat 

akkoord met de voorwaarden zoals deze staan vermeld op pagina 2 van dit document. 

Ondertekenen verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie en eenmalige 

inschrijfkosten. Daarnaast wordt akkoord gegaan met de Privacy Policy en het Huishoudelijk 

Regelement te vinden op diok.nl/privacy.  

Datum:             Handtekening:  

 



Voorwaarden  

● UnionCard en verenigingsheffing: 
Ieder lid dient in het bezit te zijn van een geldige UnionCard (zie dms.utwente.nl). Ook dient ieder lid een verzoek 

tot lidmaatschap in te dienen via de DMS-website, waarna je na acceptatie een verenigingsheffing dient te betalen. 

Boetes die voortvloeien uit het niet tijdig aanmelden/betalen van bovenstaande gelden, worden doorberekend 

aan de betreffende persoon. Zie voor meer informatie diok.nl/dms. 

● In gebreke zijn door het lid: 
Indien het op de voorzijde van dit inschrijfformulier vermelde lid niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, het 

hebben van een geldige UnionCard, het betalen van de verenigingsheffing en betaling van de jaarlijkse contributie, 

kan het bestuur van D.B.V. DIOK stappen ondernemen. Het bestuur van D.B.V. DIOK heeft het recht alle kosten 

ten gevolge van het niet nakomen van deze voorwaarden door het op de voorzijde van dit inschrijfformulier 

vermelde lid te verhalen op dit lid. 

● Het lidmaatschap opzeggen: 
Het lidmaatschap van D.B.V. DIOK opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van D.B.V. DIOK 

(via www.diok.nl of deponeren in de DIOK-bus). Een lid blijft lid tot op het moment waarop het, na schriftelijke 

opzegging, een bevestiging van het bestuur van D.B.V. DIOK heeft ontvangen. Indien een lid zich niet schriftelijk 

afmeldt vóór 1 augustus van het huidige verenigingsjaar, zal het lid automatisch lid blijven voor het volgende 

verenigingsjaar.  

● Halfjaarlijks lidmaatschap: 
Het is mogelijk om een halfjaarlijks lidmaatschap te starten als je lid wordt na 1 februari, of stopt voor deze tijd. 

Het halfjaarlijks lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar een jaarlijks lidmaatschap indien je niet opzegt 

voor 1 augustus.  

● Wijziging van persoonsgegevens: 
Het Huishoudelijk Reglement verplicht ieder lid om wijzigingen van gegevens, zoals woonadres, e-mailadres en 

student- / medewerkersnummer, telefoonnummer of IBAN, binnen 30 dagen schriftelijk aan de secretaris door 

te geven (via www.diok.nl of deponeren in de DIOK-bus). 

Informatie en overige opmerkingen 

● DIOK-bus: 
De DIOK-bus vind je in het sportcentrum, als je via de hoofdingang binnenkomt, links langs de trap rechtdoor. 

● Contributie: 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV. Deze bedraagt: 

- € 50,00 voor recreanten zonder training én beginners 
- € 65,00 voor trainingsspelers met nylon   
- € 70,00 voor competitiespelers met nylon 
- € 90,00 voor trainingsspelers met veer   
- € 105,00 voor competitiespelers met veer 
Inschrijfkosten: eenmalig € 2,50 

Als je na 1 februari lid wordt, betaal je voor het verenigingsjaar waarin je lid wordt slechts een half jaar 

contributie. De halfjaarlijkse contributies zijn de helft van bovengenoemde jaarlijkse contributies.  

Voor beginners is het mogelijk om voor € 5,00 een jaar lang een racket te huren. Een racket huren is slechts in 

het eerste jaar van het lidmaatschap mogelijk. Daarna dien je zelf een racket te kopen. 

● Aantal trainingen per week: 
Beginners, en trainingsspelers krijgen één keer per week training. Competitiespelers krijgen twee keer training 
per week. Trainingsspelers kunnen op aanvraag een tweede training krijgen, hiervoor worden extra kosten in 
rekening gebracht. Daarnaast kan elk lid op donderdag van 21:00 uur tot 23:00 uur vrij spelen tijdens de 
verenigingsavond in sporthal 2. 
 

• Bardienst:  
Als je 3 keer per jaar bardienst draait krijg je 10 euro terug van de contributie.  

● Informatie: 
Voor informatie over training en competitie kan je contact opnemen met de TC-voorzitter via tc@diok.nl. Voor 
vragen over de ledenadministratie of je inschrijving kan je contact opnemen met de secretaris via 
secretaris@diok.nl.   

mailto:tc@diok.nl

