BC GOVA BADMINTON SENIOREN
Informatie

Geachte heer /mevrouw,
Je hebt gedurende een proeftijd met BC GOVA kennis kunnen maken. Als het is bevallen en je
wilt lid worden van onze badmintonvereniging kun je het bijgevoegde inschrijfformulier ingevuld
en ondertekend inleveren bij de penningmeester, Remko Zwanenburg of één van de andere
bestuursleden. Kent u ze niet: Vraag het aan één van de leden of aan de dames in de kantine.
NB: i.v.m. het inleveren van het bondsgeld kan de inschrijving helaas niet worden gemaild.
Contributie
BC GOVA is aangesloten bij de NBB (Nederlandse Badminton Bond). Hierdoor is elk lid jaarlijks
bondscontributie voor het lopende jaar verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het begin
door de club geïncasseerd en afgedragen aan de NBB. De bondscontributie bedraagt € 11,00 per
jaar ongeacht het moment van lid worden. Het bedrag van de bondscontributie wordt jaarlijks
door de NBB vastgesteld.
De eerste bondscontributie ad €11,- zal bij de eerste incasso extra ingehouden worden.
De contributie van het lidmaatschap bedraagt per maand:
 € 18,00 : voor de dinsdagavond.
 € 19,00 : voor de dinsdagavond en donderdagavond (training).
 € 21,00 : incl. deelname aan competitie (bonds- en regiocompetitie).
 € 22,00 : incl. deelname competitie als hierboven een inclusief en toeslag voor het spelen
met veren shuttles speelt (+ € 1,00).
Door het invullen van je keuze en het vermelden van het IBAN-banknummer machtig je de club
tot het maandelijks incasseren van het bedrag (rond de 28ste van elke maand) behorend bij uw
keuze. Een aparte machtiging is niet nodig.
Mocht je het niet eens zijn met het incasso, dan heb je de bevoegdheid binnen 56 dagen na
afschrijven, zonder opgave van reden, het bedrag bij uw bank terug te vorderen.
Opzeggen lidmaatschap
Mocht u het lidmaatschap op willen zeggen dan dient u dit via de site te doen. Kijk op
www.bcgova.nl en klik op ‘lidmaatschap’. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
Een eventuele contributieachterstand dient eerst te worden voldaan voordat het lidmaatschap
kan worden opgezegd. Restitutie van betaalde bondscontributie is niet mogelijk.
Na dit formele, maar noodzakelijke, schrijven wensen wij je veel sportplezier toe bij BC GOVA.
Het bestuur
PS: het is mogelijk dat er tijdens wedstrijden foto’s genomen worden voor promotionele doeleinden. Als u daar
bezwaar tegen heeft geeft u dat dan even op het inschrijfformulier op. Zelf zorgen we ervoor dat de foto’s van
goede kwaliteit zijn.

NBB-nummer:

In te vullen door BC GOVA

Lidnummer GOVA:

BC GOVA BADMINTON SENIOREN
Inschrijfformulier

Ik wil graag lid worden van BC GOVA en machtig hierbij de ledenadministratie tot het
maandelijks innen van de contributie:
Achternaam:

Voorletters:

Naam:

M/V

Adres:

Huisnr.:

Postcode:

Plaats:

Geb.datum:
Telefoonnr.:
Mobiel:
E-mailadres:

Vanwege lidmaatschap bij de Bond verplicht.

Indien in bezit van een GelrePas volgt hier het kaartnummer:
IBAN rekeningnummer:
Foto’s: ja/nee

Datum

Handtekening

Ik wil het volgende lidmaatschap (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):

o
o
o
o

€ 18,00 speelavond dinsdag
€ 19,00 speelavond dinsdag en training woensdag/donderdag
€ 21,00 competitie spelen

€ 22,00 competitie spelen met (verplicht) veren shuttles
De gemaakte keuze voor de dinsdag en woensdag geldt voor het lopende jaar en kan pas aan het
einde van dat jaar, vóór 15 december, worden gewijzigd.
De keuze voor competitie loopt van augustus van het lopende jaar t/m juli van het volgende jaar.
De eerste bondscontributie ad €11,- zal bij de eerste incasso extra ingehouden worden.

