INSCHRIJFFORMULIER B.C. ARTA
Voornaam:

M/V

Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Banknummer (IBAN):
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)
Indien via Sportfonds ingeschreven: Naam mentor/contactpersoon: ___________________________________
Telefoonnummer. ___________________________________

Emailadres: _____________________________

Contributie:
1. Categorie Spelend:

2. Per maand:

1. Categorie Niet Spelend:

2. Per maand

❑ Under 10 - Under 12
❑ Under 14 - Under 20

€ 11,00

€ 8,50

€ 18,50

❑ Under 10 - Under 12
❑ Under 14 - Under 20

❑ Under 22 - Senioren

€ 18,50

❑ Under 22 - Senioren + Recreanten

€ 10,50

€ 9,00

Spelende leden huren het tenue (€1,50 per maand)
* Verhoging van de contributie gebeurt alleen met een goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering en wordt automatisch door
de penningmeester aangepast.
Ik maak gebruik van:

gezinskorting ( Ik ben gezinslid:
2 (- 20%) ;
❑ studentenkorting (alleen uitwonende - 20%)

3 of meer (- 40%)

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 BC ARTA te Steenwijk van bovengenoemde
rekening contributie bedragen via automatisch incasso af te schrijven.
Datum en plaats:

Handtekening rekeninghouder:

Hierbij verklaar ik als nieuw lid dat ik akkoord ga met de AVG wetgeving en geef ik toestemming aan
B.C. ARTA om foto’s en video’s van mij te maken en te delen op sociale media (Website, Facebook, Instagram,Twitter)
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 ( spelende leden ) inleveren bij:
B.C. ARTA, p/a Waardeel 1N, 8332 BB Steenwijk. OF mailen: penningmeester@bcarta.nl OF bij de trainer.
Sportvereniging B.C. ARTA
Abn-Amro: NL 52 ABNA 052 50 13 288

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

