Badmintonclub BC BACO

versie 17-06-05
Postadres (ledenadministratie):
p/a Gert Lagendijk, van Laakstraat 16, 8121 HE Boskamp (OLST)
0570 – 563129 of per mail, info@bcbaco.nl

Website:
www.bcbaco.nl

AANMELDINGSFORMULIER (INLEVEREN BIJ DE LEDENADMINISTRATIE)
naam
voornaam
adres
postcode
woonplaats
telefoon
geboortedatum
geslacht

Man

vrouw

(doorstrepen indien niet van toepassing)

e-mailadres
-

-

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Elk aspirant lid heeft recht op 4 x een avond gratis proefspelen, vrij en of training.
Contributies worden vooraf per kwartaal via automatisch incasso voldaan.
Er is slechts 2x per jaar een mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen:
met als ingangsdatum 1 januari en met als ingangsdatum 1 juli !
Opzeggingen dienen uiterlijk 15 december ( voor opzeggingen per 1 januari ) en uiterlijk
15 juni ( voor opzeggingen per 1 juli ) schriftelijk bij de ledenadministratie binnen te zijn !
Indien er geen afmelding conform bovenstaande regel plaatsvindt
verbindt men zich voor de rest van het seizoen !
Aanmeldingen van leden onder de 18 jaar moeten mede ondertekend
zijn door een der ouders c.q. verzorgers.

Voor akkoord :

lid ……………………………………………

Evt. Ouder / verzorger . …………………………………………
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BACO om van zijn / haar
onderstaand bank/giro nummer af te schrijven wegens contributiebetaling.
IBAN rekening :…………………………………………………………
Naam en voorletters : …………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………
Postcode / woonplaats : ………………………………………………………..
d.d.: ……………….

Handtekening :………………………….

Badmintonclub BC BACO

versie 17-06-05

Contributie 2017
Postadres (ledenadministratie):
p/a Gert Lagendijk, van Laakstraat 16, 8121 HE Boskamp (OLST)
0570 – 563129 of per mail, info@bcbaco.nl
Website:
www.bcbaco.nl

Algemene informatie :
Contributie bedragen, na de openbare ALV, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.
Dit betekent concreet dat elk jaar de bedragen kunnen veranderen.
Junioren ( tot en met 16 jaar1 )
Senioren

Inschrijfgeld
Contributie
Inschrijfgeld
Contributie

€
€
€
€

10,00
34,00 per kwartaal
10,00
50,00 per kwartaal

De contributie wordt in principe jaarlijks verhoogd met 3%, of na andere stemming in de ALV.
N.B. Het inschrijfgeld is gelijk aan de eerste contributie kosten van de NBB
Daarna zal bijdrage aan de NBB in de contributie zijn verwerkt.
(Dit NBB lidmaatschap is verplicht bij spelen in de competitie)
Bond Competitie kosten per team
Bond Competitie kosten per team
Recreanten Competitie kosten per team
Lente Competitie kosten per team

Senioren
Junioren
Senioren
Senioren

€ 269,15 (leden betalen 180/teamleden)
€ 186,35 (leden betalen 125/teamleden)
€ 41.00
€ 41,00

Speeltijden :
Plaats :
Senioren:
Junioren training:
Junioren training:
Competitiespeeltijden:

Sporthal de Hooiberg te Olst
woensdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur (juni + juli tot 22:00 uur)
vrijdagavond van
19.30 uur tot 20.30 uur
vrijdagavond van
18.00 uur tot 19.15 uur (groep 1)
vrijdagavond van
19.15 uur tot 20.30 uur (groep 2)
thuiswedstrijden senioren op de woensdagavond en voor de jeugd op zaterdag,
Uit wedstrijden afhankelijk van de speelavond/dag van de uit vereniging.

Op de woensdagen wordt er vrij gespeeld, elke 3e woensdag van de maand wordt er in principe gehusseld.
Naast de reguliere speelavonden organiseert BACO jaarlijks een clubmatch op de 2e zondag in november.

Lidmaatschap
-

-

1

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Elk aspirant lid heeft recht op 4 x een avond gratis proefspelen, vrij en of training.
Contributies worden vooraf per kwartaal via automatisch incasso voldaan.
Er is slechts 2x per jaar een mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen:
met als ingangsdatum 1 januari en met als ingangsdatum 1 juli !
Opzeggingen dienen uiterlijk 15 december ( voor opzeggingen per 1 januari ) en uiterlijk
15 juni ( voor opzeggingen per 1 juli ) schriftelijk bij de ledenadministratie binnen te zijn!
Indien er geen afmelding conform bovenstaande regel plaatsvindt verbindt men zich voor de rest van
het seizoen !
Bij langdurige ziekte / blessure of afwezigheid, kan men gebruik maken van de wachtgeld regeling,
dit moet je zelf aangeven wanneer hier gebruik van gemaakt wordt, en wordt per maand
geëvalueerd, bij de wachtgeld regeling gaat de contributie terug naar € 10,00 per kwartaal, of een
gedeelte daarvan, en wordt achteraf verrekend. (Elke situatie wordt per geval beoordeeld door het
bestuur)

Je bent stemgerechtigd op de Algemene Ledenvergadering als je op 1 januari van het jaar waarin de
ledenvergadering plaatsvindt 16 jaar of ouder bent. Je betaalt pas als je 17 bent geworden de
seniorencontributie (dit gaat het kwartaal na je verjaardag in).

