Inschrijfformulier

Achternaam

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

Voorletters:
M/V
Postcode:
_____________________________

Aanvang lidmaatschap:
Gaat u akkoord met een automatische incasso van uw lidmaatschapsgeld (per halfjaar)?

ja/neen

(kosten voor betaling op andere wijze: € 2,50 per betaling)
Zo ja, giro-/bankrekeningnummer voor afschrijving is

_______________

Bent u reeds eerder lid van een badmintonvereniging geweest?
Zo ja, heeft u competitie gespeeld?
Wilt u competitie of recreatief spelen?
Als vereniging worden alle werkzaamheden door vrijwilligers gedaan. Daarom verzoeken wij u in het volgende rijtje
aan te geven waar uw belangstelling naar uit gaat:
 voorzitter
 jeugdcommissie
 penningmeester

 kascontrolecommissie

 secretaris

 trainingen geven

 leden administratie

 vervoer t.b.v. activiteiten voor de jeugd

 wedstrijdsecretariaat

 verzorgen website

 technische commissie

 organisatie nevenactiviteiten

EXTRA BEPALINGEN
1. De vereniging B.C. Ricochet is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verloren gegane goederen, waar of wanneer dit
ook gebeurt.
2. De vereniging B.C. Ricochet is niet aansprakelijk voor enig letsel opgelopen tijdens het uitoefenen van uw sport.
3. De verschuldigde jaarlijkse contributie dient vooraf per halfjaar te worden voldaan.
4. Bij opzeggen als lid van de vereniging is men verplicht de nog verschuldigde contributie te betalen. In afwijking van
de statutaire regels kan per halfjaar worden opgezegd.
Opzegging per 1 januari dient i.v.m. de bondscontributie vóór 7 december van het jaar daarvoor te
geschieden. Anders bent u voor het nieuwe jaar nog bondscontributie verschuldigd.
5. De administratiekosten, bondscontributie over het lopend jaar en de eerste contributietermijn dient u na inschrijving
per omgaand te voldoen d.m.v. de melding via e-mail van de penningmeester.
6. Voor het huishoudelijk reglement van onze vereniging verwijzen wij u naar onze website www.bc-ricochet.nl. De
statuten van de vereniging liggen desgewenst ter inzage bij de secretaris van onze vereniging.
Ondergetekende, verklaart hiermede bovenstaand naar waarheid te hebben ingevuld en van de extra bepalingen te
hebben kennisgenomen en tekent hiervoor.
Datum:
Handtekening:
Voor minderjarige leden tekent een der ouders c.q. voogd.

Giro: NL95INGB0003426096

KVK 40477833

www.bc-ricochet.nl

Algemene informatie 2022 (meer info op www.bc-ricochet.nl)
Contributie
De contributie voor 2022 bedraagt:


Junioren € 160,00 per jaar (vooraf halfjaarlijks te voldoen)



Senioren € 190,00 per jaar (vooraf halfjaarlijks te voldoen)

De bondscontributie voor 2022 bedraagt:


Junioren € 15,00 per jaar



Senioren € 20,00 per jaar

De bondscontributie wordt in januari in rekening gebracht.

Zwangerschaps- en blessure regeling
De zwangerschaps- en blessure regeling bedraagt 40% van de contributie en moet schriftelijk bij het bestuur worden aangevraagd. Deze regeling gaat in op
de dag van aanmelding en kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Inshrijfgeld
Bij de eerste contributie wordt eenmalig € 7,00 inschrijfgeld berekend.

Kortingsregeling
Elk derde of volgende lid ontvangt een korting van 10% op de contributie per halfjaar. Bij betaling van de volledige jaarcontributie in 1 keer, ontvangt men een
korting van € 5,00.

Administratiekosten
Bij aanmaningen met betrekking tot contributie wordt € 2,25 administratiekosten per aanmaning in rekening gebracht.

Competitie
De kosten voor deelname aan de wintercompetitie of de voorjaarscompetitie bedragen:
. Wintercompetitie junioren

€ 20,00

. Wintercompetitie senioren

€ 50,00

. Najaarscompetitie senioren

€ 20,00

. Voorjaarscompetitie senioren € 20,00

Training
De kosten voor deelneming aan trainingen bedraagt voor seniorleden € 10,- per seizoen.

Beëindigen van het lidmaatschap
Bij opzegging als lid van de vereniging is men verplicht de nog verschuldigde contributie te betalen. Conform het gestelde in artikel 6.2 van de statuten betreft
dit het lopende verenigingsjaar.
In afwijking van de statutaire regels kan per halfjaar worden opgezegd.
Opzeggen aan het eind van het verenigingsjaar dient, i.v.m. de bondscontributie, vóór 7 december van het lopende jaar te gebeuren. Anders bent u voor het
nieuwe jaar nog bondscontributie verschuldigd.

De opzegging kan via een e-mail aan leden@bc-ricochet.nl of d.m.v. een brief aan:
BC Ricochet, tav de Ledenadministratie
Lothariusstraat 7
3962 BD Wijk bij Duurstede
Opzeggingen worden door de ledenadministratie schriftelijk bevestigd.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag per email doorgeven aan: leden@bc-ricochet.nl

Speeltijden en locatie
Locatie:

Sporthal Marienhoeve. Speeltijden:

Woensdag

18.30 tot 20.30 Junioren

Woensdag

20.00 tot 22.00 Senioren (wanneer daarvoor ruimte is mag vanaf 19.30 gestart worden).

Vrijdag

19.00 tot 21.00 Junioren en senioren

