April 2016

B.C. Zeewally
Aanmeldingsformulier SENIOREN
Tevens incassomachtiging

Achternaam:………………………………… Voornaam: …………………….………….
Adres:……………………………………….. Geslacht: M / V
Postcode:…………… Woonplaats:………………..…………………………….………..
Telefoon:…………………………………….. Geboortedatum:………….………….19….
e.mail-adres:……………………...@………….….
( uitsluitend voor gebruik verenigings-info )
Indien u in dit boekjaar van vereniging bent veranderd graag onderstaande gegevens invullen.
Van welke vereniging bent u lid geweest?

Verenigingsnaam:……………………………. Te…………………….…………………
Verenigingsnummer:…………………………. Bondsnummer:……………………...….
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan B.C. Zeewally om van zijn/haar hieronder vermeld
rekeningnummer per kwartaal het contributiebedrag à € 50,25 (recreanten) of € 65,75 (competitiespelers) af te schrijven,
én het éénmalig verschuldigde inschrijfgeld à € 10,00
Incassodata zijn: 01 januari, 01 april, 01 juli, 01 oktober.
De vermelde contributiebedragen voor de comp.spelers zijn excl. verplichte Ned.Badminton Bond
comp.bijdrage.
In principe wordt de contributie jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer gezinsconsumptie.
Ondergetekende conformeert zich aan en onderschrijft de bepalingen in ons info-boekje, kennismaking-‘Shuttle-Express', welke u ter
hand gesteld is waarin dit aanmeldingsformulier bevestigd was en tevens op de website van Zeewally gepubliceerd zijn.

Bankrekeningnummer of IBAN.

IBAN: ………………………………………………Graag voor iedereen duidelijk leesbaar invullen
Op wiens naam staat dit rekeningnummer?: …………………………te ……………………….
Datum: …………………………- 2016 / 2017

Handtekening:..…………………………….

Indien u uitdrukkelijk niet per automatische incasso wilt betalen dient u het contributiebedrag voor het gehele c.q.
resterende seizoen vooruit betaald te worden. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester;
Hans Lewis tel: 036 – 522.18.97 Bij voorkeur via de mail: penningmeester@zeewally.nl
Overige informatie staat in ons info-boekje dat u ontvangen heeft of op de website van Zeewally.

Graag dit formulier zo spoedig mogelijk, met 1 pasfoto, deze ontvangt u retour, voor de spelerspas, inleveren
bij: de ledeninfo p/a Dasseburcht 3 3892 WB ZEEWOLDE of op de speelavond bij Hans Lewis

Dit formulier kan ook via de website gedownload worden. Opsturen of
afgegeven aan de penningmeester.
Bij aanmelding via internet gaan wij ervan uit dat u zich op de hoogte gesteld heeft van de bepalingen welke
zowel in het papieren info-boekje van Zeewally vermeld zijn als wel op de website van Zeewally en deze
onderschrijft.
De pasfoto ontvangt u retour nadat uw spelerspas gemaakt is.

Pasfoto kan ook gemaild worden naar zeewally@outlook.com in *. jpg formaat.
U hoeft geen fysieke pasfoto in te leveren bij e.mail-aanlevering.

