BC SMASH ’76
Badmintonclub gevestigd te Harderwijk.
Koninklijk goedgekeurd op 4 juni 1976 (K.v.K.: V094346). IBAN nr: NL22INGB0001897429

Inschrijfformulier voor nieuwe leden
Voorletter(s)

: _________________

Voornaam

Achternaam

: ___________________________________________________________

Geboortedatum

: ____/____/_________

Adres

: ________________________________________________________________________

Postcode

: ___________________

Telefoonnummer

: ___________________________________

IBAN nummer*

: _________________________ T.n.v.

E-mailadres

Woonplaats

: _____________________________________
M/V

: _____________________________________

: _____________________________________
Ingang lidmaatschap

: _____________

: _____________________________________

*) BC Smash’76 werkt met automatische incasso, invullen rekeningnummer is verplicht.

CONTRIBUTIE (per 01-07-2017)
1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Inschrijfgeld

1 avond (maandag of donderdag)

€ 64,00

€ 64,00

€ 22,00

€ 64,00

€ 12,00

2 avonden (maandag én donderdag)

€ 81,50

€ 81,50

€ 39,50

€ 81,50

€ 12,00

Keuze*

□
□

* Bij “Keuze” graag de gewenste optie aankruisen.






Het huidige speelschema: Maandag van 19:30 – 22:30 Sporthal De Bogen; Donderdag van 21:00 – 23:00 Sporthal Stadsweiden
Deelnemers aan de na- of/en voorjaarscompetitie betalen ivm extra zaalhuur en shuttles jaarlijks in resp. 3e / 1e kw. € 30,- extra
Deelnemers aan de reguliere competitie betalen ivm extra training en zaalhuur jaarlijks in het 3e kw. € 60,- extra
Deelnemers aan de reguliere competitie betalen ivm veren shuttles jaarlijks in het 1e kw € 25,- extra
Inschrijfgeld nieuwe leden is eenmalig i.v.m. aanmelden badmintonbond. Deze wordt bij eerste contributie verrekend.

_________________________________________________________________________________________






Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en zich te houden aan de
voorwaarden zoals vermeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Badminton Club Smash'76, voor het laatst goedgekeurd
door de Algemene Ledenvergadering op 11 November 1993. Minderjarige dienen dit formulier te laten ondertekenen door hun ouders
of verzorgers.
Ik machtig hierbij de penningmeester van BC Smash’76 tot wederopzegging de contributie (per kwartaal) van bovengenoemd bank-/
girorekening te laten afschrijven.
Het deelnemen aan de verenigingsactiviteiten van BC Smash ’76 geschiedt volledig op eigen risico van ondergetekende.
In verband met uw privacy zijn wij volgens de ’Wet bescherming persoonsgegevens’ verplicht u mee te delen dat wij als sportvereniging,
ter verkrijging van een subsidie, enkele persoonsgegevens in de vorm van onze ledenlijst met namen en adressen, jaarlijks aan de
Gemeente Harderwijk opsturen. Indien u dit niet wenst kunt u dit hieronder middels een kruisje kenbaar maken.

□

Bij plaatsing van een kruisje zullen uw persoonsgegevens niet aan de gemeente Harderwijk worden doorgegeven.

Plaats: ____________________________
Datum: ____________________________

Handtekening: _____________________________

OPZEGGEN?
Conform artikel 1 van het huishoudelijk reglement kan opzeggen uitsluitend schriftelijk gebeuren (e-mail of brief). E.e.a. tenminste één maand
voor het begin van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie van BC Smash’76. Mevr. Esther van Panhuis;
E-mail: bcsmash76@gmail.com of Kastanjelaan 15, 3843 JP te Harderwijk. Onder vermelding van: naam/adres/geb.datum, datum verzending
brief, ingangsdatum (1 jan, 1 april, 1 juli of 1 okt.) en evt. reden van opzegging.

