Ledenadministratie
Ellen Kranendonk
Jac.P. Thijssestraat 27
2771 HT Boskoop
ledenadministratie@invictusbc.nl

Waddinxveen, seizoen 2017 / 2018

INSCHRIJFFORMULIER JUNIOREN

Aan de ouders/verzorgers van nieuwe Invictus jeugdleden,
Aangezien de ervaring heeft geleerd, dat het enthousiasme van kinderen voor iets
nieuws niet altijd blijvend is, hanteren we de hieronder genoemde regeling, teneinde de
financiële risico’s voor u te beperken.
Na ontvangst van het inschrijfformulier is uw kind lid van onze vereniging. Totdat er 3
keer gespeeld is (verspreid over maximaal 4 weken) is het mogelijk alsnog af te zien
van het lidmaatschap.
Let er wel op, dat opzeggen uitsluitend per e-mail mogelijk is (na ontvangst volgt altijd
een bevestiging).
Het inschrijfformulier graag opsturen of mailen:
Ledenadministratie BC Invictus
p.a. Jac. P. Thijssestraat 27
2771 HT Boskoop

ledenadministratie@invictusbc.nl

Wij verzoeken u het formulier niet in te leveren bij de begeleiders/trainers.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur B.C. Invictus
Waddinxveen
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Ellen
Kranendonk
Pasfoto
2771 HT Boskoop

INSCHRIJFFORMULIER JUNIOREN
Ondergetekende geeft op als lid van B.C. Invictus
naam
adres
postcode
geboortedatum/
geboorteplaats
telefoonnummer
Mobiel nummer ouder

voorletter(s)
roepnaam
woonplaats
jongen/meisje
IBAN-nummer
Gewenste
startdatum
e-mail ouders/verz.

e-mail kind
bijzondere
informatie
over uw kind
handtekening
(ouder of voogd)
datum

(naam)

Door ondertekening van het inschrijfformulier verbind ik mij aan de voorwaarden gesteld
aan het lidmaatschap van de B.C. Invictus, zoals genoemd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement welke ter inzage te verkrijgen zijn bij het secretariaat.
Proefperiode nieuwe leden
Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier gaat het lidmaatschap van onze vereniging in.
Voor nieuwe leden geldt dat zij totdat er 3 keer gespeeld is (maximaal uitgespreid over 4 weken) alsnog van het lidmaatschap kunnen afzien.
Opzeggen (ook voor beëindiging proefperiode) kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie (lopend seizoen vòòr 1 mei !). Opzeggingen worden altijd per mail bevestigd.
Contributie:
De jaarcontributie bedraagt € 105,00 bij deelname 1 training en € 135,00 bij 2 trainingen. Deze
bedragen zijn exclusief deelname competitie. Eenmalig inschrijfgeld € 12,00. De contributiebijdrage dient ineens te worden voldaan.
In te vullen door de ledenadministratie

Datum aanmelding

Startdatum

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud.

2017-9 inschr.jun

Lidnummer

Factuurnummer

Contributiebedrag

