Inschrijfformulier nieuwe leden

1 september 2018

Alle velden invullen, anders kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen.
Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht: m / v

Achternaam
Straat +
huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

E-mailadres:
Schrijft in voor het volgende lidmaatschap:
Senioren
Junioren
Ja / Nee
 Ben je al eerder lid geweest van Alouette?
Ja / Nee
 Ben je al lid van Badminton Nederland?
 Zo ja, wat is je bondsnummer?
Ja / Nee
 Is iemand uit jouw gezin al lid van Alouette?
Onze sponsor www.badmintonplanet.nl biedt nieuwe leden een goed racket aan voor slechts €29,95. Dit
racket is zeer geschikt voor de beginnende en/of jeugdspeler. Het is een stevig medium flexibele racket.
Ja / Nee
 Wil je dit racket aanschaffen via onze sponsor?
Hij / zij verklaart kennis te hebben genomen van het hierbij gesloten uittreksel van het reglement en
voorwaarden en zich hieraan te houden.
Plaats:

Datum:

Handtekening:
(Voor minderjarigen handtekening van ouder of voogd)
Doorlopende machtiging S€PA
Via het ondertekenen van deze machtiging geeft u ons toestemming om het contributiebedrag, inschrijfgeld,
trainingsbijdrage, bijdrage andere activiteiten etc, voorzover van toepassing automatisch van uw rekening af te
schrijven. Wij doen dit bij voorkeur in de eerste week van het nieuwe kalenderkwartaal.
U behoudt te allen tijde het recht om eenzijdig uw bank- of giro-instelling om teruggave te verzoeken binnen
acht weken na afschrijving indien u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag.
IBAN-rekening nummer:
(geen spaarrekening)
Naam rekeninghouder:
Datum

Handtekening
rekeninghouder

Wilt u dit formulier deponeren in de Alouette-brievenbus, deze hangt bij het afhangbord in de badmintonzaal.
Of stuur het formulier naar de ledenadministratie:
Ledenadministratie:
Lex James
Briljant 14
5629 HG Eindhoven
Email: ledenadministratie@bc-alouette.nl

Reglement bij inschrijfformulier nieuw lidmaatschap

1 september 2018

1.

Dit verenigingsjaar loopt van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

2.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het verenigingsjaar en kan uitsluitend schriftelijk beëindigd
worden vóór de aanvang van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie.

3.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.

4.

De jaarcontributie wordt voor aanvang van het verenigingsjaar door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld.
Tot 1 september 2019 gelden de volgende bedragen:
•
•

Junioren (tot 18 jaar)
Senioren

€122,€179,-

Voor de tarieven competitiespelers wordt verwezen naar onze website (kopje Lidmaatschap).
5.

De contributie kan uitsluitend door middel van automatische incasso betaald worden.

6.

Naast de contributiebetaling verplicht het lidmaatschap tot het verrichten van enkele kleine taken. Zoals
bijvoorbeeld het opruimen van de shuttles op het einde van een speelavond en het netjes houden van de
zaal.

7.

Van senioren wordt binnen 4 weken na officieel ingeschreven te zijn een digitale foto gemaakt of
opgevraagd, welke bestemd is voor een pasje dat men kan gebruiken op het afhangbord.

8.

Nieuwe seniorleden krijgen de eerste avond een introductie.

9.

Er wordt gespeeld in Sporthal Naestenbest, Prinses Beatrixlaan 27 te Best.
De speeltijden zijn:

10.

Junioren:

donderdag
Vrijdag

17.30 - 20.00 uur
18.00 - 19.30 uur

Senioren:

dinsdag
Donderdag
Vrijdag

20.30 - 23.00 uur
20:00 - 22:00 uur (training competitiespelers)
21.00 - 23.00 uur

Een nieuw lid wordt hierbij nadrukkelijk gewezen op en onderschrijft onze Statuten en het Normen- en
waardenbeleid, welke documenten op onze website www.bc-alouette.nl staan vermeld en te downloaden
zijn. Het nieuwe lid is na inschrijving gebonden en gehouden aan de bij onze club toepasselijke kaders en
reglementen.

