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

Waddinxveen, seizoen 2017 / 2018

INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN

Geachte heer/mevrouw,
Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier bent u lid van onze vereniging. Totdat u 3 avonden gespeeld hebt (maximaal verspreid over 4 weken) kunt u alsnog afzien van
uw 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

Op het inschrijfformulier treft u ook enkele vragen aan waarmee wij hopen inzicht te krijgen
hoe de vorm van uw lidmaatschap zal of kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur B.C. Invictus
Waddinxveen
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pasfoto

INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN
Ondergetekende geeft zich op als lid van B.C. Invictus
naam
adres
postcode
geboortedatum
IBAN-nummer
telefoonnummer
e-mail

voorletter(s)
roepnaam
woonplaats
geboorteplaats
mobiel nummer
Gewenste
startdatum

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.
Om een indruk te krijgen van ieders wensen, ideeën en plannen met betrekking tot het lidmaatschap, verzoekt
verzoeken wij onderstaande vragen te beantwoorden:
Op welke avond wilt u bij voorkeur gaan spelen:
maandag in de Duikelaar

donderdag in de Duikelaar

dinsdag in de Duikelaar (trainen comp.spelers)

donderdag in de Dreef (trainen comp.spelers)

geen voorkeur
Wilt u deelnemen aan training voor beginners (indien u geen speelervaring hebt):
ja
nee
Indien u wel spelervaring hebt:
a) graag korte omschrijving van uw speelervaring
b) wilt u deelnemen aan iets-/gevorderdentraining?
c) wilt u deelnemen aan wedstrijdtraining/competitie?

ja
ja

nee
nee

Indien u nog staat ingeschreven bij Badminton Nederland, graag bondsnummer vermelden:
Indien u gevraagd zou worden iets te doen voor Invictus, bent u dan bereid hier positief op te antwoorden? Zo ja, waar liggen dan uw vaardigheden?
administratief
badmintontechnisch
public relations
recreanten
Handtekening
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financieel/boekhoudkundig
redactioneel
organisatorisch

Datum

beleid
jeugd
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Toelichting bij het inschrijfformulier
Keuze speelavond:
- maandag ‘de Duikelaar’
- dinsdag
‘de Duikelaar
- donderdag ‘de Duikelaar’
- donderdag ‘de Dreef’

21.00 – 23.00 uur
20.00 – 22.30 uur (vnl. trainen)
20.30 – 23.00 uur
20.30 – 22.00 uur (vnl. trainen)

Ieder is vrij om op elke avond te spelen. U dient echter wel een voorkeursavond op te geven als
u aan de trainingen wilt deelnemen. Voor de beginnende tot en met de gevorderde recreant is
er gelegenheid om aan training deel te nemen.
Op zondagmiddag worden de competitiewedstrijden gespeeld. Zie voor meer informatie onze
Nieuwsbrief en onze site.
Proefperiode nieuwe leden
Opgeven als lid betekent naast diverse rechten ook enkele plichten. Het lidmaatschap geldt
voor een jaar en wordt automatisch verlengd. De basiscontributie bedraagt € 190,00 (exclusief
trainen en competitie) en moet ineens worden voldaan. Bij aanvang van het lidmaatschap tijdens het seizoen wordt de contributie uiteraard aangepast.
Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier bent u lid van onze vereniging. Voor
nieuwe leden geldt dat zij totdat er 3 avonden gespeeld zijn (maximaal uitgespreid over 4 weken) alsnog van het lidmaatschap kunnen afzien. Ook dit opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of
per mail bij de ledenadministratie (wordt ook bevestigd).
Pasfoto
Graag een pasfoto bijvoegen voor speelpasje. Als u zowel in De Duikelaar als De Dreef speelt,
zijn ook 2 pasjes mogelijk.
Kader
Een sportvereniging functioneert louter door vrijwilligerswerk. Alle bestuur- en commissieleden
zijn niet meer dan ieder ander lid: met dezelfde rechten, doch wel met meer plichten! Zij doen
dit met plezier zolang u meehelpt met een positieve belangstelling en inzet.

In te vullen door de ledenadministratie

Datum aanmelding

Startdatum

Lidnummer

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud.
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Factuurnummer

Lidsoort

Contributiebedrag

