INSCHRIJFFORMULIER B.C.ARTA
Voornaam: ________________________________________________________ M / V
Achternaam: ____________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________
PC en woonplaats: _______________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________Mobiel_______________________
Emailadres: ____________________________________________________________
IBAN rekening: _NL______________________________________________________
Naam rekeninghouder: ___________________________________________________
Wil lid worden per:
Welk team :

_____________________________________________________

_______________________________________ spelend / niet spelend

Ik ben eerder lid geweest van een basketbalvereniging:
ja/nee
Indien ja: de naam van de vereniging waarvan ik lid was:
_____________________________________
(N.B. u dient bij uw vorige vereniging een schuldvrijverklaring aan te vragen)
Contributie seizoen 2016 - 2017:
Per maand,
niet spelend lid

Categorie :

Per maand,
spelend lid:

Mini - U 12



€ 11,00



U 14 - U 20



€ 18,50

 € 9,00

U 22 - SEN



€ 18,50

 € 10,50

leeftijden zijn: a. tot 12 jaar (mini - U 12)

€ 8,50

Gezinskorting
 2e lid (- 20%)
 3 lid (- 40%)

b. van 14 tot 20 jaar (U 14 - U 20) c. vanaf 20 jaar

Verhoging van de contributie gebeurt alleen met een goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering en wordt automatisch
door de penningmeester aangepast.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar. De contributie dient men per maand
betaald te worden. Opzeggen kan alleen per 1 juni of per 1 december, dit dient u schriftelijk 1 maand voor deze data aan
ons schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt. U bent verplicht tot deze datum door te betalen.

Hierbij verklaart de ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan B.C. Arta te Steenwijk van
bovengenoemde rekening contributie bedragen via automatisch incasso af te schrijven.
Datum en plaats:

Handtekening (van ouder/verzorger indien jeugdlid):

Door invulling van dit formulier meldt u zich aan als lid van B.C. Arta te Steenwijk en verklaart u zich te conformeren aan
het Huishoudelijk Reglement opgenomen voorwaarden en regelingen. Deze is op te vragen via onderstaand adres.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier met een digitale pasfoto inleveren bij:
B.C. Arta, p/a De van der Schuerenstraat 7, 8331 BD Steenwijk.
E-mail voor pasfoto: penningmeester@bcarta.nl
Sportvereniging B.C. ARTA, p/a De van der Schurenstraat 7, 8331 BD Steenwijk
Tel.: 0521-515021, Fax: 084-2243525, Abn-Amro NL 52 ABNA 0525 0132 88

E-mail: info@bcarta.nl
Internet: www. bcarta.nl

