INFOBRIEF
Website:
www.bcharderwijk.nl
e-mail: secretariaat@bcharderwijk.nl
penningmeester@bcharderwijk.nl
Geacht nieuw lid.
Van harte welkom bij BC Harderwijk. Wij hopen dat U een prettige tijd bij onze vereniging zult
hebben. Ter informatie volgen hier enige gegevens.
Voorzitter
: Ernst Eikelenboom
Secretaris/ledenadm.: Gertjan Barnhoorn, Krommekamp 97, 3848 DP Harderwijk 0341-418576
Penningmeester
: Rob Schilder, Belcantodreef 9, 3845 GV Harderwijk, 0341-421503
Aanmelden / mutaties: via het secretariaat
Opzeggen

: Schriftelijk via het secretariaat voor 1 augustus (email/brief).
Ingaande vanaf het nieuwe seizoen.

Contributie

: SR € 200,00 p/j (wordt geïnd per 3 maanden, sep, dec, mrt, juni) en
€ 33,00 per jaar (2018) voor de bondsbijdrage.
: Korting contributie voor het 3e en volgende lid van een gezin: 25% op
het laagste bedrag.
: Inschrijfkosten € 10,00. Hiervoor wordt een koker shuttles verstrekt.
: Competitiebijdrage SR € 110,00 p/j, SR recreantentraining € 30,00 p/j.

Betaling contributie : U dient de penningmeester middels automatisch incasso te machtigen
om de contributie van uw rekening af te schrijven.
Lidmaatschap duur

: Een seizoen (1 september t/m 31 augustus).
Daarna zonder opzegging verlenging met een seizoen.

Materiaal

: Informatie bij de recreantenvertegenwoordigers/trainers.

Mededelingen

: Via de Website: www.bcharderwijk.nl, via facebooksite van de
vereniging en de prikborden in de zalen.

Speeltijden

: Maandag
:

:
:

:

Augustus 2018

: Sportzaal De Bogen (bij onze zustervereniging BC Smash)
Recreatief spelen 20.30 - 22.30 uur
Recreantenvertegenwoordiger: Nico v Beugen
Dinsdag
: Sportzaal Stadsweiden
Recreatief spelen groep 1 19.00 - 20.45 uur
Recreantenvertegenwoordiger: Gertjan Barnhoorn
Recreatief spelen groep 2 20.45 - 22.30 uur
Recreantenvertegenwoordiger: Alex Franken
Dinsdag
: Sportzaal De Bogen / Zeewolde
Competitietraining 19:30 – 22:30 uur
Trainer: Max Sibbald
Woensdag : Sporthal De Sypel I
Recreantentraining 20.00 - 20.45 uur
Recreantentrainers: Edward Rozendal, John Motshagen.
Recreatief spelen 20.00 - 22.30 uur
Recreantenvertegenwoordiger: Leida Akster
Donderdag : Sporthal Sypel II / Ermelo
Competitietraining 19:30 – 22:30 uur
Trainer: Rinske Deriga, Erik Stokkentre

INSCHRIJFFORMULIER




Uw persoonlijke gegevens worden door de vereniging uitsluitend voor verenigings-gerelateerde
activiteiten gebruikt.
Foto’s/filmpjes van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten in onze accommodatie kunnen
worden gepubliceerd in of op diverse media.
Bij het aangaan van het lidmaatschap bij BC Harderwijk wordt het lid ook aangemeld bij de
Nederlandse Badminton Bond, dat ivm de bondscontributie die de vereniging moet afdragen aan de
bond

Voorletters: _____________________________

Roepnaam:_____________________________

Achternaam:_____________________________

man/vrouw *

Straat / Nr ______________________________

Postcode: ______________

Woonplaats: _____________________________

Tel.nr:____________________________

Geboortedatum: __________________________

E-mail:_________________________________

Aanvangsdatum: __________________________

Handtekening:___________________________

Speelavond:

maandag/ dinsdag 1/ dinsdag 2/ woensdag * competitiespeler Ja / Nee *

Koker shuttles verstrekt:

Ja / Nee *

* doorhalen wat niet van toepassing is.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaarne dit formulier per omgaande inleveren bij de begeleider/trainer of bij het secretariaat
Mocht e.e.a. niet duidelijk zijn, neem dan contact op met het secretariaat (Gertjan Barnhoorn 0341
418576) of de penningmeester (Rob Schilder, tel: 0341-421503)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode
Land
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

SEPA
: BCHarderwijk
: Belcantodreef 9
: 3845 GV
Woonplaats : Harderwijk
: Nederland
: NL92ZZZ400944220000
:
: Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BC Harderwijk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van BC Harderwijk>.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: .......................................................................

Adres

: .......................................................................

Land

Postcode, Woonplaats

: .......................................................................

Bank Id [BIC]* : ...................

IBAN

: ........................................................................

Datum

Handtekening

:

*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
Augustus 2018

: Nederland

: ...................

