LEDEN-AANMELDINGSFORMULIER
In te vullen door de verenigingsadministrateur

Achternaam

Toegekend
lidnummer
Nummer
legitimatiebewijs

Voornamen
Adres

Email

Postcode/Plaats
Geboortedatum

Jongen / Meisje*

Telefoonnr
Lid van

Handtekening
nieuw lid / ouder
v.v. Bergum / v.v. B.C.V. **

* Doorhalen wat niet aan de orde is
** Tussen de beide verenigingen is het volgende afgesproken: Het aspirant lid wordt lid van v.v. Bergum of van BCV,
doorslaggevend daarbij is aan welke school men onderwijs volgt:
Volgt men onderwijs aan ”de Arke” of “de Reinbôge” wordt men lid van BCV, volgt men onderwijs aan ”it Partoer”
dan wordt men lid van v.v. Bergum.
Gebruik Privacygevoelige informatie
Ondertekenaar gaat akkoord met gebruik van gegevens door :
BBC/Bergum/BCV: Ja / Neen *
KNVB: Ja / Neen *

(* Doorhalen wat niet gewenst wordt)

Rijden bij uitwedstrijden
Bij opgave van een jeugdlid ben ik bereid om bij uitwedstrijden te rijden met eigen auto:
… 1x per maand
… 1x per 2 maanden
…1x per 3 maanden
Vrijwilligerswerk
Om een BBC draaiende te houden is inzet van vele vrijwilligers onontbeerlijk. Om al die taken ‘dragelijk’ te houden
vragen wij u om ook uw steentje bij te dragen. Dit kan op verschillende manieren:
Jeugdleider / trainer / Scheidsrechter bij jeugd/senioren wedstrijden (* Doorhalen wat niet gewenst wordt)
Lid van een commissie (Sponsorcom./Jeugdcom./Technische com./Beheerscom/KantineCom. Activiteiten)
Iets anders, namelijk………………………………………………………………………………………
Geen enkele bijdrage, want………………………………………………………………………………..
Speciale aandacht
Heeft uw kind iets hetgeen in verband met de begeleiding binnen de vereniging van belang is om te weten? Ja / Nee *
* (doorhalen wat niet aan de orde is; indien ja, wordt er binnenkort contact met u opgenomen)
Machtiging inning boetes
Ondertekenaar machtigt de penningmeester een door de KNVB opgelegde boete automatisch te incasseren van diens
bank-/girorekening.
Kledinglijn
BBC heeft in 2012 met trots een nieuwe kledinglijn gepresenteerd. De kledinglijn bestaat uit trainingspakken,
inloopshirts, poloshirts, broekjes, sokken tassen en caps in de frisse kleuren van BBC. Alle kleding is voorzien van het
BBC logo en er kan desgewenst de eigen naam op gedrukt worden. De kledinglijn is verkrijgbaar bij Koko Sport, Tjibbe
Geartsstrjitte 4, Bergum, http://www.clubwereld.eu/webshop/bbc_129.
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Dit aanmeldingsformulier met een goede goedgelijkende pasfoto + de machtiging tot automatische incasso s.v.p.
ingevuld en ondertekend aanbieden bij de ledenadministratie:
Voor vv Bergum:

Johan Struijs,

Voor BCV:

Henk Hoekstra,

Willem Lorestraat 144,

8921 CN Leeuwarden

De Bjirk 10

9251 NJ Burgum

Leden van 16 jaar en ouder dienen een geldige legitimatie mee te nemen
Minimum leeftijd lidmaatschap
Je kunt lid worden, indien je 6 jaar wordt in de lopende competitie (voorjaar- of najaarsreeks). Dit betekent dat je
minimaal 5,5 jaar moet zijn om lid te worden. Voor jongere kinderen bieden we ook geen training.
Contributie
De contributie * bedraagt:
Junioren (A, B, C categorie)
Pupillen (D, E, F categorie)
Dames

€ 157,00 per jaar
€ 133,00 per jaar
€ 199,00 per jaar

€39,25 per kwartaal
€33,25 per kwartaal
€49,75 per kwartaal

Afschrijving vindt per kwartaal van uw rekening plaats .
Dit bedrag wordt geïncasseerd van uw rekening.
Zodra dit bedrag is ontvangen wordt u ingeschreven als lid.
Afschrijving van uw rekening vindt per kartaal plaats .
e

Pasfoto: vanaf 2 jaar in de E’s spelend moet er tevens een pasfoto worden ingeleverd, ten behoeve van de
e
spelerspas van de KNVB, samen met dit aanmeldingsformulier. Dus voor 2 jaar E, D, C, B en A spelers .

SEPA EURO MACHTIGING Betreft een doorlopende incasso
De ondergetekende
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)

:
:
:
:
:

Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
v.v.Bergum, Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 40 9251 LD Burgum.
Incassant ID:NL36ZZZ400006380000
of aan
BCV Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 40C 9251 LD Burgum.
Incassant ID: NL49ZZZ40001291000
Om van bovengenoemde rekening bedragen te doen afschrijven die verschuldigd zijn wegens betalingskenmerk:
contributie.
De ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften en heeft kennis genomen van
de “regeling betreffende incasso-opdrachten”.
Datum:………………………..

Handtekening:…………………………………………..

Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank.
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