
                                                 

 

ANTWOORDFORMULIER 
NATIONALE TOPCOMPETITIE 2013 

 
(graag voor de duidelijkheid invullen in blokletters) 
 

Naam + voornaam:______________________________ Geboortedatum:_____________ 

Adres:___________________________________________________________________ 

Postcode:________________ Woonplaats:______________________________________ 

Telefoon Thuis:_______________________________________________________ 

  Werk / mobiel:________________________________________________ 

Email:___________________________@_______________________ (duidelijk schrijven) 

Bank- of Gironummer:______________________________________________________ 

IBAN Code  _______________________  BIC Code _______________________ (vanaf 2014 verplicht) 

Nummer (Jeugd)VISPAS1:___________________________________________________ 

Lid van HSV ___________________________ te ________________________________ 

 
Vergeet niet een recente pasfoto met je naam aan dit formulier te hechten (andersom 

met plakband achterop de foto)!!!!  
Dit geldt niet voor degenen die in 2009  t/m 2012 een licentie hebben gehad, mits de foto nog 
goed gelijkend is (met name bij junioren is dat vaak niet het geval). 
 
Ik neem deel aan de Topcompetitie 2013 in de categorie: 

Senioren A / Senioren B / Junioren U18 / Junioren U23 / Dames / Veteranen** 
** Graag doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
De kosten: 
 voor senioren en veteranen € 200,- (60,- + 8 x € 17,50) 
 voor junioren en dames  € 135,- (€ 35,- + 8 x € 12.50) 

mogen eind februari 2013 worden afgeschreven van mijn bank- of girorekening.  
 
* Jeugdvissers jonger dan 18 jaar moeten dit formulier door één van hun ouders laten 

ondertekenen en niet alleen hun eigen naam, maar ook de naam van de betreffende ouder op 
dit formulier vermelden. 

 
Datum:_______________________________Plaats:___________________________________ 

 
 
Handtekening:_________________________ 
 
S.v.p. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vòòr 15 januari (leden A-divisie Senioren 2013)  

c.q. 10 februari 2013 (overige aanmeldingen) toesturen aan Sportvisserij Nederland, 
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven                  -- Denk aan de pasfoto!!! -- 

Plaatsing geschiedt op basis van binnenkomst van het antwoordformulier. 
 

                                                 
1 Je dient in het bezit te zijn van een geldige (Jeugd)VISPAS. Indien je in 2012 voor dezelfde vereniging hebt 
deelgenomen, dan blijft het (Jeugd)VISPASnummer hetzelfde.  
Indien je gewijzigd bent van vereniging (of via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap VBL een ander nummer 
ontvangt) of een nieuwe deelnemer bent, kan dit nummer tot 28 februari 2013 aan Sportvisserij Nederland 
worden doorgegeven (tel: 030-6058400; fax 030-6039874; e-mail wedstrijden@sportvisserijnederland.nl). 
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