Basketballvereniging Red Giants
Postbus 453 7940 AL MEPPEL
IBAN/Rekeningnummer: NL05.RABO.03418.89.075

Incassant ID:

NL62ZZZ400453030000

Aanmeldingsformulier

Red Giants
Naam + Voorletters
Voornaam

Geslacht

M/V

Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer Thuis
Telefoonnummer Mobiel

BIC + IBAN nummer, zie uw bankafschrift
Naam Rekeninghouder
E-mail adres kind:
Email adres ouder/verzorger
Doorstrepen wat niet van toepassing is:
Wilt u
Spelend lid / niet-spelend lid
worden
Was u lid van een andere basketballvereniging?
Ja / Nee
- Zo ja, welke? (Schuldvrijverklaring
Bijvoegen aub)
Kunt u voor vervoer zorgen naar uitwedstrijden?
Ja / Nee
- Zo nee, aangeven hoe u dit wilt oplossen
Zijn er medische gegevens waarmee wij rekening zouden moeten houden tijdens de sportactiviteiten? Ja / nee*
Zo ja, welke?…………………………………………………………………………………………….
Statuten art.3.9:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden per 30 juni van
het lopende verenigingsjaar en dient voor 1 mei in het lopende verenigingsjaar gedaan te worden. Opzegging is pas
geldig / definitief indien u een schriftelijke bevestiging van opzegging heeft ontvangen.
(M.a.w. zegt u te laat op dan moet u nog een geheel seizoen doorbetalen!)

De contributie en boetes dienen volgens het huishoudelijk reglement via automatische incasso
betaald te worden.
Voor financiële informatie (contributie bedrag, inschrijfgeld, incassodata enz.) zie:

http://www.redgiants.nl/files/Informatie/Formulieren/Financiele_info.pdf
Belangrijk!

-

Leden zijn, (vanaf 15 jaar), verplicht een scheidsrechter F en E cursus te volgen, de kosten worden door de vereniging betaald.
Leden zijn verplicht de ca. 4 tot 6 opgelegde taken (tafelen, fluiten) voor de vereniging uit te voeren.
Niet volledig ingevulde formulieren zullen worden geweigerd.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met bovenstaande verplichtingen en verleent bovengenoemde hierbij tevens,
machtiging aan de vereniging om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening (IBAN-nummer) 1 x per half jaar de contributie en
boetes en administratieve heffingen af te schrijven. Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u een maand de tijd om uw
bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Ouders / verzorgers

:

Dit formulier inclusief pasfoto (voorzien van naam en geboortedatum op achterzijde) en indien nodig SVV, na
ondertekening inleveren bij /sturen naar (de pasfoto mag ook gemaild worden naar onderstaand mailadres):

Red Giants
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 453 7940 AL MEPPEL

e-mail: secretaris@redgiants.nl

