Roosterse Badminton Club
Leden administratie
Robert Vanneer
Maasheuvel 27
6116 BS Roosteren

email: secretaris@roostersebc.nl

Aanmeldingsformulier
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Emailadres:

Geb. datum:

telefoon:

M/V

IBAN

Was u reeds eerder lid van een badmintonclub ja / nee
Zo ja welke:

Uw bondsnummer

Aanmelding
Ondergetekende wordt met ingang van heden (dagtekening) lid van Roosterse Badminton Club.
Hij / Zij verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Roosterse Badminton Club om van bovengenoemde rekening bedragen af te
schrijven voor de contributie per kwartaal, toernooi-bijdragen en voor bijdragen van tenues. Bij contante betaling dient de contributie per jaar bij
vooruit betaling te geschieden. Het lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden. Over deze drie maanden blijft men contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de
leden administratie, welke de ontvangst van uw opzegging schriftelijk bevestigd.

Incassant-ID Roosterse BC : NL35ZZZ401767920000

Ondergetekende verklaart accoord te gaan met de genoemde regeling.

Datum:

Plaats:

Handtekening
(Voor minderjarige hantekening
Ouder / Verzorger)

"
Bewaren i.v.m. machtiging

Categorie
Junior zonder competitie

Contributie per kwartaal
€32.50

Junior competitie

52,50

Recreant

35,50

Senior

55,50

Machtiging afgegeven d.d.:________________
Om bedragen af te schrijven voor de contributie per kwartaal, toernooi-bijdragen en voor bijdragen van
tenues.

Automatisch afschrijven: incassant-ID NL35ZZZ401767920000

* Als u het niet eens bent met de afboeking heeft u wettelijk 8 weken de tijd om uw bank- of girokantoor
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gaat dan met het betreffende afschrift naar uw bank- of
girokantoor toe.
* U Kunt de automatische afschrijving stop zetten, U moet dit schriftelijk doen aan het adres waaraan u de
machtiging heeft verleend. In dit geval moet u de intrekking van de machtiging sturen naar

Aanmeldingsformulier RBC rev11

Secretaris

Penningmeester

Robert Vanneer
Maasheuvel 27
6116 BS Roosteren
secretaris@roostersebc.nl

Pim Kwaks
Weverstraat 4
6101 GZ Echt
penningmeester@roostersebc.nl

Uitgave 21-4-2020

