Rozenburgse Badmintonclub

Sowat
Sobat-Waterweg
Postbus 1198 3180AD Rozenburg ZH
N.B.B. Verenigingsnummer 05428 K.v.K. 40385099
INSCHRIJFFORMULIER
Voorletters:___________Achternaam:__________________________Roepnaam:_______________
Adres:________________________________________Geb.datum:_______________________M/V*
Postcode :__________________Plaats :_________________________________________________
Telefoon :______________________________ Mobiel:____________________________________
E-mail adres:______________________________________________________________________

Betalingstermijn clubcontributie per kwartaal.
Betalingswijze: automatische incasso (machtiging tekenen, zie hieronder).
Bovengenoemde schrijft zich in als lid van “RBC Sobat-Waterweg” en onderwerpt zich door
ondertekening van dit inschrijfformulier aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging (zie www.sowat.nl).
Verleent zijn / haar* kind toestemming lid te worden van “RBC Sobat-Waterweg” door ondertekening
van dit formulier en aanvaardt, als verantwoordelijke persoon, alle consequenties verbonden aan dit
lidmaatschap.
Naam vader / moeder / voogd / voogdes*:________________________________________________
Datum inschrijving:_____________________Handtekening:_________________________________

Machtiging tot automatische afschrijving
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan RBC Sobat-Waterweg
om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens
contributie badminton.
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________
Ten naamstelling:_________________________________________________________________
Handtekening:___________________________________________________________________

Hoe komt u aan onze vereniging? Bekende/Website/Anders*,nl.______________________________
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Niet invullen a.u.b.
Verwerkt & AC
Betaald

Aangemeld NBB

Afgemeld NBB
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Rozenburgse Badmintonclub

Sowat
Sobat-Waterweg
Postbus 1198 3180AD Rozenburg ZH
N.B.B. Verenigingsnummer 05428 K.v.K. 40385099

Dit deel van het formulier door het aspirant-lid te behouden!
Speeltijden: dinsdagochtend, woensdagavond en vrijdagavond (zie folder of website)
Trainingen: Vrijdagavond voor jeugdleden.
Contributie bedraagt:
€ 58,00 per kwartaal voor senioren
€ 42,25 per kwartaal voor junioren
Deze tarieven worden jaarlijks herzien tijdens de Algemene Leden Vergadering.
De bondscontributie (verplicht) bedraagt € 14,55 voor alle leden, ongeacht het moment van inschrijving. Het
inschrijfgeld bedraagt € 5,00.
OPMERKING: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Senioren, voor een verenigingsjaar,
zijn zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Er geldt een proefperiode van 2x gratis spelen.
Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken. Er vindt geen restitutie van de bondscontributie plaats. Opzegging dient schriftelijk te geschieden
bij de ledenadministratie via ledenadministratie@sowat.nl.
Voor de betaling van het inschrijfgeld, de verschuldigde bondscontributie en de clubcontributie maakt de
vereniging gebruik van automatische incasso. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om, in overleg met de
penningmeester, de contributie zelf over te maken na ontvangst van een factuur per mail. Hiervoor wordt
€ 2,50 extra per facturatie in rekening gebracht.
Voor alle wijzigingen in adres, e-mail, betalingswijze of anderszins, verzoeken wij u contact opnemen met de
ledenadministratie.

Intrekking Machtiging
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan RBC Sobat-Waterweg om
van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie Badminton.
Rekeningnummer (IBAN):____________________________________________________________
Naam en voorletters:________________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________________
Postcode en Plaats:_________________________________________________________________
Datum:_____________________________

Handtekening:__________________________
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