Aanmeldingsformulier V3.1 (2017)
Achternaam
Voorvoegsels
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum

Vrouw / Man Doorhalen wat niet van toepassing is

Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening

Betrokkene geeft zich hierbij op als lid van de Badmintonvereniging Pluvero en gaat akkoord met de
volgende bepalingen.
Betrokkene heeft 1 maand proefperiode van dd._________ tot / met dd.______________
Het lidmaatschap gaat vervolgens in per einddatum van de ingevulde proefperiode en wordt
stilzwijgend per seizoen verlengd tot schriftelijke opzegging. Zie voorwaarden.

Machtiging betaling.
Ondergetekende machtigt BC Pluvero voor de inning van de contributie, zoals in de voorwaarden voor
het lidmaatschap aan ommezijde zijn vermeld.1
IBANnummer
Naam rekeninghouder
Datum:

1

Handtekening:

Indien geen machtiging wordt afgegeven, dan komen de kosten van inning per factuur voor uw rekening.

Speel en trainingstijden en contributie BC Pluvero.
Jeugdleden
Groep

Speelavond en tijd

<11 jaar
tot 17 jaar

Dinsdag 18:45-19:45
Dinsdag 18:45-19:45

Contributie Competitie
incl.
training
€ 85,00
€ 25,00
€ 85,00
€ 25,00

Seniorleden
Allen

Vanaf 17 jaar

Speelavond en tijd

Contributie Competitie
incl.
training
Dinsdag 19:45-21.45 training en vrij spelen € 130,00
€ 35,00
Zondag 20:00-22:00 vrij spelen

Voor de nacompetitie en de herencompetitie worden de kosten per team door het bestuur zo mogelijk
vroegtijdig vastgesteld op basis van bondskosten, shuttles en evt. extra zaalhuur. Ieder deelnemend
teamlid betaalt deze kosten aan de teamleider. Deze is verantwoordelijk voor inning. Hij/zij draagt het
geld af aan de penningmeester.
Lidmaatschapvoorwaarden.













Opgave van nieuwe leden kan alleen via dit formulier t.a.v. de secretaris.
Nieuwe leden kunnen een maand op proef meespelen en/of trainen, daarna moeten zij lid worden
voor het hele, dan lopende seizoen.
Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juni. Er zijn dus 9 contributiemaanden.
De contributie wordt naar rato bepaald als iemand midden in het seizoen lid wordt. Wordt iemand
in december lid (november proef gespeeld) dan wordt de contributie voor dat seizoen: 6/9 maal
het jaarbedrag. Wordt men lid vóór de helft van de maand, dan betaalt men de hele maand, na die
periode geldt de betaling vanaf het begin van de volgende maand.
De contributie wordt geïnd in twee termijnen, een in november en een in maart. In het
contributiebedrag worden de volgende bijdragen geïnd (indien van toepassing): Contributie,
bondscontributie, trainingsgelden en competitiebijdragen (behalve na- en herencompetitie).
De leden geven een machtiging af voor het innen van de omschreven contributie.
Indien een andere betalingswijze verlangd wordt, dan zijn de kosten 1 euro per factuur.
Opzeggen kan alleen schriftelijk, per half jaar, voor 1 juni of voor 15 november bij de secretaris.
In geval van verhuizing, bijzondere omstandigheden, langdurige ziekte of langdurige blessure
wordt men verzocht dit aan het bestuur kenbaar te maken, voor overleg over tijdelijke stopzetting
of opzegging van het lidmaatschap. Bondscontributie voor het lopende kalenderjaar moet dan wel
voldaan worden.
Ieder lid heeft de plicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij het opruimen van de
sportzaal, het afbreken van de netten en het schoon achterlaten van de kleedkamers.
Aan het eind van ieder seizoen worden de contributies, speeltijden en bovenstaande voorwaarden
mogelijk herzien. Informatie hierover kunt u via de bestuursleden krijgen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Hennie Lubbers
Abrie Kooy
Dik Komen
Ruud Janssen

06-27136916
0592-351657
0592-242081
0592-242909

