SPONSOR

AANMELDINGSFORMULIER BCE’78
Dit aanmeldingsformulier samen met de machtiging t.b.v contributie ingevuld en ondertekend sturen/mailen naar:
Secretariaat BCE’78
Cannenburgerbos 13
6718 HE Ede
Secretariaat@bce78.nl

Gegevens
nieuw lid

Achternaam
Voornaam

Voorletter(s)

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoornnr.

Mobielnr.

E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Leden
t/m 18 jaar

Geboorteplaats
Vrouw

Man

Nationaliteit

Mobielnr ouders/verzorgers
Emailadres ouders/verzorgers

Vind je het goed als we foto’s op de website plaatsen waarop jij te zien bent,
zoals de teamfoto of een foto genomen tijdens een wedstrijd of toernooi?

Ja

Nee

Als je lid bent geweest van een andere basketballclub, moet je een schuldvrijverklaring
(SVV) aanvragen bij de penningmeester van je vorige basketballclub.
Die basketbalclub was
Hierbij verklaar ik

Wel

Niet schuldvrij te zijn

Ben je in het bezit van een scheidsrechters- of trainersdiploma?
Zo ja, van het diploma

Wel

Licentienr

Niet schuldvrij te zijn
(kopie diploma toevoegen)

Opzegging van het lidmaatschap kan tweemaal per jaar: per 1 januari en 1 juni van enig jaar, waarbij rekening gehouden
moet worden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging moet dus uiterlijk op 1 december of 1 mei van enig jaar
binnen zijn bij het secretariaat. Met deze opzegbeperkingen wordt voorkomen dat de diverse jaarlijkse afdrachten aan Rayon
Oost en de NBB geheel voor rekening van BCE’78 komen. Opzegging kan alleen schriftelijk door een uitschrijfformulier 
(dat te downloaden is van de website www.bce78.nl) ondertekend in te leveren.
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de volgende voorwaarden voor inschrijving:
• Het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden volgens een af te spreken rooster (indien wedstrijdspeler).
• Het vervullen van een tafelaars- en/of fluittaak volgens publicatie (indien wedstrijdspeler).
• Het kennis nemen van het huishoudelijk reglement, dat te downloaden is van de website www.bce-78.nl.
Datum aanmelding

Plaats

Handtekening nieuw lid*

Handtekening ouder/verzorger

* Bij aanmelding van een nieuw lid jonger dan 18 jaar, dient een ouder/verzorger dit aanmeldingsformulier mede te ondertekenen.
NB. Zonder machtigingsformulier t.b.v. de contributie wordt het aanmeldingsformulier niet in behandeling genomen.
NB. Een niet volledig ingevuld aanmeldingsformulier wordt niet in behandeling genomen.

SPONSOR

INCASSO BCE’78
DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING
T.B.V. CONTRIBUTIE
INCASSANT-ID BCE-78 : NL09ZZZ401197110000
Deze machtiging t.b.v. contributie samen met het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend sturen/mailen naar:
Secretariaat BCE’78
Cannenburgerbos 13
6718 HE Ede
Secretariaat@bce78.nl
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BCE’78 om van zijn/haar genoemde bank- of
girorekening maandelijks bedragen af te schrijven wegens contributie voor:
Gegevens
nieuw lid

Achternaam
Voornaam

Voorletter(s)

Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum
IBAN rekeningnummer
Ten name van
Opzegging van het lidmaatschap kan tweemaal per jaar: per 1 januari en 1 juni van enig jaar, waarbij rekening gehouden
moet worden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging moet dus uiterlijk op 1 december of 1 mei van enig jaar
binnen zijn bij het secretariaat. Met deze opzegbeperkingen wordt voorkomen dat de diverse jaarlijkse afdrachten aan Rayon
Oost en de NBB geheel voor rekening van BCE’78 komen. Opzegging kan alleen schriftelijk door een uitschrijfformulier 
(dat te downloaden is van de website) ondertekend in te leveren.
Datum

Handtekening rekeninghouder:

In te vullen door de penningmeester:
Wedstrijdspeler
Team
Kenmerk machtiging
Lidnummer

Recreant

