Inschrijfformulier
Familienaam _____________________________________________________________________________
Voorletters _____________________________________________________________________________
Roepnaam _______________________________________________________________________ M / V*
Adres _____________________________________________________________________________
Postcode _____________________________________________________________________________
Woonplaats _____________________________________________________________________________
Telefoon _____________________________________________________________________________
GSM (mobiel) _____________________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________________________________
Geboortedatum _____________________________________________________________________________
IBAN nr.* _____________________________________________________________________________
Lidmaatschap* Trainend lid / Spelend lid / Rolstoel basketbal
Bent u eerder lid geweest van (een) basketbalvereniging(en)? ❏ Ja ❏ Nee
Zo ja, van welke vereniging(en) bent u lid geweest? ______________________________
Heeft u een schuldvrijverklaring van de laatste vereniging waarvan u lid was? ❏ Ja ❏ Nee ❏ N.v.t.
Zo nee, waarom niet? ______________________________
Bent u in het bezit van een geldig scheidsrechtersdiploma? ❏ Ja ❏ Nee
Zo ja, welk diploma heeft u in bezit*? A / B / C / D / E / F
* doorhalen wat niet van toepassing is
Bovengenoemde wenst lid te worden van basketbalvereniging Barons. Hij/zij aanvaardt alle rechten en
plichten, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en de algemene voorwaarden & huishoudelijk reglement van
de vereniging. Deze zijn te vinden op www.barons.nl.
Op de achterzijde van dit inschrijfformulier vindt u het machtigingsformulier om de verschuldigde contributie,
het inschrijfgeld en de huur van het wedstrijdtenue via automatische incasso te incasseren. Het invullen van
deze machtiging is verplicht.
Inlevering van dit formulier in envelop met één recente pasfoto en eventueel de schuldvrijverklaring in de
brievenbus in de gang van de Doelen (naast het lichtbord) of opsturen naar de ledenadministratie (adres rechts
onderaan).
Een onvolledig ingevuld inschrijfformulier of machtigingsformulier wordt niet geaccepteerd.
Let op!
U mag niet eerder deelnemen aan de officiële wedstrijden voordat de secretaris u daarvoor toestemming heeft
verleend.
Handtekening nieuw lid
Datum:
Handtekening ouders/voogd (indien minderjarig):
Naam in blokletters (ouders/voogd):

Machtiging contributie Barons
Barons werkt, om de contributie, het inschrijfgeld en de huur van het wedstrijdtenue te innen, met
automatische incasso’s.
Op dit formulier tref je de machtiging aan, om toestemming te geven tot automatische incasso. De contributie
zal worden geïnd in 4 termijnen; september, november, januari en de laatste in maart. Voor leden die
gedurende het seizoen lid worden, geldt afhankelijk van de ingangsdatum de bovenstaande incasso termijnen.
De machtiging blijft geldig gedurende het gehele lidmaatschap.
Beëindiging van het lidmaatschap doet de machtiging vervallen.
Machtiging
Ondergetekende (de ouder/verzorger
van)_____________________________________________________________
wonende aan de ____________________________________
te_______________________________________
machtigt hierbij Barons om gedurende het lidmaatschap de contributie, het inschrijfgeld en de huur van het
wedstrijdtenue per seizoen in 4 termijnen af te schrijven. (De hoogte van de contributie wordt bepaald in de
algemene ledenvergadering.)
IBAN nr.
_______________________________________________________________________________________
Het rekeningnummer staat op naam van
_____________________________________________________________
Ondertekend door (naam) Datum
________________________________________ _______________________________________________
Handtekening
________________________________________
10 september 2016

