Aanmeldingsformulier Senioren
achternaam
voornamen
adres
woonplaats
bankrekening
e-mailadres

aanhef □ mevr. □ dhr. □ lid
geb. datum
postcode
tel of mob

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de vereniging goed te laten functioneren.

Automatische incasso
Maak uw keuze □ in overeenstemming met de groep waarin u speelt
Senioren
50+groep (alleen op woensdagochtend)

□ € 14,00 per maand
□ € 10,00 per maand

□ € 140 per jaar
□ € 100 per jaar

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan BCT om gedurende de looptijd van het lidmaatschap, de
contributie eenmaal per maand, ( 10 x per jaar ), omstreeks de 15e van de maand of eenmaal per jaar, in
oktober, automatisch van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven.
De looptijd van het lidmaatschap is minimaal een verenigingsjaar. (1 sept tot 31 aug)
De badmintonvereniging BCT int de contributie via de automatische incasso van de Rabobank.
Ondergetekende kan binnen 8 weken het afgeschreven bedrag terugstorten. Het ontslaat
ondergetekende niet van de plicht om de contributiebetaling te voldoen.
Wilt u zelf de contributie overmaken, maak dan hier uw keuze in overeenstemming met de groep waarin
u speelt:
senioren
□ € 14,00 per maand 10x
□ € 140,00 per jaar
50+groep (alleen op woensdagochtend)
□ € 10,00 per maand 10x
□ € 100,00 per jaar
Maakt u van deze keuze gebruik, wijk dan niet af van de vermelde bedragen en neem dan vanwege de controle, de
betalingsmomenten van de automatische incasso in acht. Rond 15e van sept t/m juni of de 15e okt voor 1x per jaar.

Het lidmaatschap opzeggen kan gedurende het lopende verenigingsjaar, maar wordt van kracht op het
eind van het verenigingsjaar met inachtneming van 4 weken opzegtermijn. Behoudens bijzondere
omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur, is restitutie niet aan de orde.
De vereniging gaat namelijk voor de duur van het verenigingsjaar een betalingsverplichting met de gemeente aan voor de
huur van zaalruimte, afgestemd op het aantal leden.

In verband met de privacy:
 mag groepsmail om u op de hoogte te houden, gebruikt worden: ja □ nee □
 staat u toe dat een (groeps)foto van u gepubliceerd wordt op de website en in de media:
ja □, nee □
In de groepsmail zijn alle namen zichtbaar voor iedereen, die de mail ontvang, maar ook de reacties op de mail.
Let op, maakt u zelf foto’s waar anderen opstaan, publiceer die niet ongevraagd in de (sociale) media.

datum _______________

handtekening ________________________________

Graag inleveren bij het bestuur of bij de penningmeester Kobbeflecht 145 9254AD Hurdegaryp
form 182101v4

