BADMINTONVERENIGING

HOUT-FOUT

VOORWAARDEN EN MEDEDELINGEN
IN VERBAND
MET AANMELDING LIDMAATSCHAP
KOSTEN
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Per 1 januari 2019 geldt voor de contributie het tarief van € 125,PROCEDURE AANMELDING







Nadat je een paar keer meegespeeld hebt beslist het bestuur of je in de groep past en of jou
speelniveau aansluit bij de vereniging, waarna je jezelf aan kan aanmelden.
Aanmelding als nieuw lid is uitsluitend mogelijk door middel van het aanmeldingsformulier
lidmaatschap volledig in te vullen en in een gesloten en voldoende gefrankeerde enveloppe te
sturen aan de penningmeester (zie onderstaand adres) of tijdens de speelavond te geven aan de
penningmeester.
Om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen wordt rekening gehouden met het maximum
toelaatbaar aantal leden. U ontvangt schriftelijk bericht of per email. Tevens ontvangt u dan
enkele gegevens met de belangrijkste zaken
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap zonder opgave van redenen te
weigeren.

REGELS
Als lid bent u gebonden aan een aantal regels. De belangrijkste zijn:
* Het reglement Algemene zaken / lidmaatschap van badmintonvereniging “Hout-Fout” is leidend.
* Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar.
* Betalingen van contributies dienen vooraf het verenigingsjaar overgemaakt te zijn op
bankrekeningnummer NL22RBRB0919744907 t.n.v. Badmintonvereniging Hout-Fout, met
vermelding van naam en contributie .
MUTATIES
Wij verzoeken u om eventuele (adres)wijzigingen en dergelijke schriftelijk door te geven aan de
penningmeester, de heer J. Blanken, Goudsbloemvallei 10, 5237 MJ ’s-Hertogenbosch.
U kunt natuurlijk ook gewoon een briefje schrijven naar de penningmeester of E-mailen naar:
jos.blanken@home.nl
MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie over Badmintonvereniging “Hout-Fout” op
www.badmintonvereniginghoutfout.nl
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BADMINTONVERENIGING

HOUT-FOUT

AANMELDINGSFORMULIER VOOR
LIDMAATSCHAP BADMINTONVERENIGING “HOUT-FOUT”
(s.v.p. invullen in blokletters)
Naam en voorletters

: ________________________________________________ M/V *

Roepnaam

:_______________________________________________________

Adres

:_______________________________________________________

Postcode en woonplaats :_______________________________________________________
Geboortedatum

: ______________________

E-mail adres

: ______________________________________________________

Telefoon

: ________________________ Mobiel: ________________________

Wenst lid te worden van badmintonvereniging “Hout-Fout”, gaat akkoord met de daaraan verbonden
voorwaarden en is op de hoogte van de algemene bepalingen en statuten van badmintonvereniging “HoutFout”.

Datum : ______________________ Handtekening : _________________________________

In te vullen door penningmeester
Datum ontvangst

Opname in ledenadministratie
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