Inschrijfformulier
Inschrijfdatum
Naam
Voorletters
Voornaam
Adres

:
:
:
:
:

Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Geboortedatum
Man / Vrouw

:
:
:
:
:

.
.
.

IBAN rekeningnummer
BIC (Bank code)
Bondsnummer

:
:
:

.

Ik wil graag competitie spelen
Beschikbaar voor vrijwilligerswerk

.
.
.
.
.

.(alleen voor informatie en uitnodigingen)
.

.
.(indien bekend)

Ja
Ja

Nee
Graag meer info
Ja, in de toekomst
Nee

Contributie informatie
Soort lid
Junioren (tot 18 jaar)
Senioren

Kwartaal
€ 27,50
€ 42,50

Halfjaar
€ 55,00
€ 85,00

Jaar
€ 110,00
€ 170,00

Wijze van betalen is alleen mogelijk door automatische incasso door de BC Hoogerheyne vooraf.

per kwartaal / per halfjaar / per jaar
(SVP omcirkelen welke betalingswijze u wenst)

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een tussentijdse opzeg
mogelijkheid is per 1 juli. Andere tussentijdse opzeggingen zijn zonder overleg met het bestuur niet mogelijk. Bij
tussentijdse opzeggingen blijft men betaling plichtig tot de datum van opzegging. Opzeggingen kunnen uiterlijk tot 6
weken voor de daadwerkelijke opzegging schriftelijk gebeuren en uitsluitend bij het secretariaat.
BC Hoogerheyne
Mw. M. Zwartjes
Raalterstraat 54, 8141 RM HEINO

Email: bchoogerheyne@hotmail.com
IBAN: NL90 INGB 0004 388911

Machtiging.
Hierbij machtig ik de BC Hoogerheyne om het verschuldigde contributie- en/of trainingsgeld automatisch van mijn
rekening af te schrijven. Binnen 30 dagen kunt u uw bank- of girokantoor opdracht geven de afschrijving ongedaan te
maken indien u meent dat de betaling ten onrechte van uw rekening is afgeschreven.
Door ondertekening van dit formulier wordt uw lidmaatschap van kracht en gaat u akkoord met de statuten, het
huishoudelijk reglement en de machtiging.
Plaats :...................................... Datum :

........... - .......... - .......... Handtekening :
......................................
Voor leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouder of gemachtigde nodig.
Formulier inleveren bij of afgeven aan mw. Marian Zwartjes.

BC Hoogerheyne
Mw. M. Zwartjes
Raalterstraat 54, 8141 RM HEINO

Email: bchoogerheyne@hotmail.com
IBAN: NL90 INGB 0004 388911

