INSCHRIJFFORMULIER 2020-2021
Badmintonclub De Flinters
Achternaam: _______________________

Voornaam: ____________________________

Adres: ____________________________

Postcode: _____________________________

Woonplaats: _______________________

Man/Vrouw

Telefoon: _________________________

Geboortedatum ________________________

Email: ___________________________

Datum inschrijving ______________________

Handtekening:
Vink aan wat van toepassing is:



Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 7,50



Jeugd basis

€ 98



Jeugd competitie plastic

+ € 20



Jeugd competitie veren * + € 40



Senioren basis

€ 109

donderdagavond



Senioren plus

+ € 35

trainen/spelen op dinsdagavond



Senioren competitie

+ € 53


10 - rittenkaart

€ 60

- 1 seizoen geldig
- persoonsgebonden
- in te zetten tijdens alle speelmomenten
van de vereniging (di, do, vr, za)

* Jeugd dat seniorencompetitie speelt valt onder Senioren basis + Senioren competitie
** Vaste indexatie van 3% op de contributie per jaar, zoals afgesproken in de extra ALV in 2015.

De contributie wordt automatisch afgeschreven van uw bankrekening.
Als je je wilt afmelden als lid, kun je dat schriftelijk doen door een mail te sturen naar info@bcdeflinters.nl vóór
1 juli 2021.Na deze datum wordt het lidmaatschap met de daarbij behorende contributieverplichting met
telkens één seizoen verlengd.
PENNINGMEESTER
Monique Slaman
Gooise Kant 103
1104MM Amsterdam
moniqueslaman@hotmail.com
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze privacy policy die vermeld staat op onze website.
Dit inschrijfformulier + machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar de penningmeester
of tijdens speeltijden inleveren bij een bestuurslid of één van de leden van de recreantencommissie.

Voor meer informatie, kijk op onze website: www.bcdeflinters.nl

aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit
het document of gebruik deze ruimte om een
belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de
pagina wilt plaatsen.]

Doorlopende machtiging
Naam incassant:

Badmintonclub De Flinters

Adres incassant:

Gooise Kant 103

Postcode incassant:

1104MM

Incassant ID:

NL36ZZZ406245420000

Woonplaats incassant:

S€PA

Amsterdam

Kenmerk machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonclub de Flinters om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van BC de Flinters.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: ………………………………………………………………………………………………..………………..…………………..
Adres:

………………………………………………………..…………………………………………………………...…

Postcode:

…………………………… Woonplaats:…………………………………………………………………….

Rekeningnummer (IBAN):
Plaats en datum:

………………………………………………………………………….……………………..

………….………………………………………………………………………..………………...…….

Handtekening

Voor meer informatie, kijk op onze website: www.bcdeflinters.nl

