www.bahosa.nl

sinds 1968

info@bahosa.nl

AANMELDINGSFORMULIER VOOR LIDMAATSCHAP / STRIPPENKAART
Achternaam: ______________________________________________________________
Voorletters:

_______________Roepnaam: _____________________Geslacht:

M

V

Adres:

______________________________________________________________

Postcode:

___________ Woonplaats:_________________________________________

Telefoonnr:

________________________Mobielnr.:______________________________

E-mail adres: _____________________________Geboortedatum: ___________________
Werk (bedrijf/functie) / Studie:__________________________________________________

Wenst:
met ingang van:_____________________ lid te worden en aanvaardt de verplichting voor een
geheel jaar de contributie te betalen). Aanmelding door (lid Bahosa):___________________
Automatische incasso:

Ja (machtigingsformulier invullen)

Nee

N.B.: Bij betaling via nota wordt € 1,50 aan administratiekosten per kwartaal in rekening gebracht.

OF
een strippenkaart aan te schaffen.

Niveau:

Beginner

Recreant

Competitiespeler, klasse:_____________________________

Was u dit jaar eerder lid van de Nederlandse Badminton Bond?

Nee

Ja

Bondsnr.:________

Zo ja, bij welke vereniging:______________________ Verenigingsnr.:_________ District: _________
Blijft u lid van een andere badmintonvereniging

Nee

Wilt u vrijwilligerswerk uitvoeren voor de vereniging?

Ja, Vereniging: _____________________
Nee

Ja, Incidenteel of Structureel?_____

Hij/Zij erkent hiermee zijn /haar verplichtingen, voortvloeiende uit de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging.
Voor minderjarigen is ook de handtekening van één van de ouders of voogd vereist.
Handtekening aanvra(a)g(st)er:

Handtekening één van de ouders of voogd:

_________________________

__________________________________

Volledig ingevuld inleveren bij :
Trainer / trainster of
Annemieke Vens
Tolweg 35
9655 PD Oud Annerveen
Tel.: 0598-492013

NIET INVULLEN
BESTAND

BOND

LABEL
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MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

Ondergetekende:
De heer/mevrouw ________________________________________________________
Adres

________________________________________________________

PC + Woonplaats ________________________________________________________
Telefoonnummer _________________________________________________________

machtigt hierbij Badmintonclub Bahosa
om per kwartaal bedragen te doen afschrijven van zijn/haar bankrekeningIBAN-nummer (18 cijfers/tekens): ____________________________________________
die zijn verschuldigd vanwege contributie, trainings-, competitiegelden en bonds- en
districtsheffingen.

Plaats en datum:

Handtekening:

__________________________________

_______________________________

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag
binnen 56 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn bank terug te vorderen.
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