Inschrijfformulier
Seizoen 2021-2022
Persoonlijke gegevens
Voornaam en voorletter(s):

__________________________________________________________________

Achternaam:

________________________________________________________________________

Geboortedatum:

________-________-_________

Adres:

________________________________________________________________________

Postcode + woonplaats:___________________________
E-mailadres:

Geslacht:

☐m / ☐v

Telefoonnummer:

1

______________________

________________________________________________________________________

Gegevens ouder(s) / verzorger(s) (in geval van lid jonger dan 18 jaar)
Naam 1:

__________________________

Naam 2 2:

_____________________________

Telefoon 1:

__________________________

Telefoon 2 2:

_____________________________

Mailadres 1:

__________________________

Mailadres 2 2: _____________________________

Lidmaatschapsgegevens
De contributie wordt voorafgaand aan elk seizoen vastgesteld. Voor seizoen 2021-2022 bedraagt de contributie
€220.-- (volwassenen) en €180.-- (jeugd) per volledig verenigingsjaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap gedurende het seizoen wordt dit bedrag naar rato verrekend. Bij deelname als vaste teamspeler aan één van de
competities geldt een extra bijdrage. Deze bijdrage staat vermeld op de verenigingswebsite.

Betalingswijze
☐1

Machtiging incasso (twee termijnen: 1 oktober, 1 februari)

☐1

Anders (+ €10.-- administratiekosten), namelijk:

_________________________________________

Gegevens rekeninghouder (in geval van machtiging)
IBAN:

_______________________________________________________________________________

Ten name van: _______________________________________________________________________________
Woonplaats:

_______________________________________________________________________________

Bij machtiging incasso geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming aan "BC Blauwvinger" om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens "contributie". Tegelijkertijd geeft u met ondertekening toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van "BC Blauwvinger".
Handtekening rekeninghouder

1
2

Datum

Aankruisen wat van toepassing is
Geen verplicht veld

www.bcblauwvinger.nl

KvK nr 71688900

Inschrijfformulier
Seizoen 2021-2022
Invulinstructies
Gebruik dit inschrijfformulier als u lid wil worden van BC Blauwvinger. De door u ingevulde gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging. Het bestuur van BC Blauwvinger zal deze gegevens waar nodig
gebruiken voor de uitvoering van de verenigingsactiviteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verspreiden van
informatie en uitnodigingen voor activiteiten, het incasseren van contributie, en het inschrijven bij Badminton Nederland voor deelname aan competitie.
Door vermelding van uw mailadres geeft u toestemming aan de vereniging om u per mail op de hoogte te stellen
en te laten uitnodigen voor alle verenigingsactiviteiten.
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden buiten de vereniging zonder uw expliciete toestemming.
Lees eerst de onderstaande informatie zodat u op de hoogte bent van ons contributiereglement. U dient de ommezijde volledig in te vullen. Voor een goede verwerking is het wenselijk dit duidelijk (in blokletters) te doen. Als het
formulier ondertekend is, levert u het in bij de trainer of één van de bestuursleden. U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar info@bcblauwvinger.nl of per post opsturen naar :
BC Blauwvinger
Puntmos 34
8043 MN Zwolle
Tip: Maak een kopie voor uw eigen gebruik.

Inschrijvingscondities
-

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus;
Het lidmaatschap geldt altijd tot het einde van het verenigingsjaar;
Opzegging geschiedt tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 augustus);
Bij géén opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd;
Opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren, bij de ledenadministratie, zie gegevens hierboven.

Contributievoorwaarden
-

Voor volwassenen is de contributie voor het seizoen 2021-2022 vastgesteld op € 220,--. Leden kunnen voor
dit bedrag badmintonnen op maandag-, woensdag- en vrijdagavond;
Bij competitiedeelname als vaste teamspeler geldt voor het seizoen 2021-2022 een extra bijdrage van
€ 30,-- voor de Toon Mager competitie en € 55,-- voor de bondscompetitie (volwassenen);
Voor het gebruik van veren shuttles in de competitie geldt een extra toeslag van € 30,-- voor vaste teamspelers. Niet-competitiespelers die tijdens verenigingsactiviteiten gebruik maken van veren shuttles betalen
ook een extra toeslag van € 30,--;
Op woensdagavond wordt training georganiseerd voor competitiespelers en potentiële invallers. Deelname
kan alleen bij opgave, en er geldt een toeslag van € 30,--;
Voor jeugdleden is de contributie voor het seizoen 2021-2022 vastgesteld op €180,--. Leden kunnen voor
dit bedrag deelnemen aan de groepstrainingen op maandagavond. Tevens wordt er regelmatig additioneel
aanbod georganiseerd op vrijdagavond;
Jeugdleden worden in overleg met de trainer ingedeeld in één van de trainingsgroepen op maandagavond;
Bij jeugdcompetitiedeelname als vaste teamspeler geldt een extra bijdrage van € 30,--;
Een compleet contributie-reglement is te vinden op de verenigingswebsite.

Algemeen
Elk jaar wordt in een Algemene Ledenvergadering de contributiebijdrage voor het komend seizoen vastgesteld.
Hiervoor is een absolute meerderheid van de aanwezige stemmen vereist.

www.bcblauwvinger.nl

KvK nr 71688900

