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Geacht aspirant lid,

Je hebt nu een aantal keren op proef gespeeld bij onze vereniging en we hopen dat naar volle
tevredenheid is geweest. We willen u nu vragen of je lid wilt worden.
Zou u daarvoor onderstaande invulstrookje willen invullen en dit af willen geven bij een van de
bestuursleden of deze informatie willen mailen naar de ledenadministratie
(ledenadministratie@bc-lochem.nl).
De communicatie vanuit het bestuur vindt voornamelijk plaats via e-mail, daarom vragen we je
om ook het e-mailadres op te geven waarop we je kunnen bereiken.
Laat het a.u.b. ook weten als deze wijzigt.
We zijn blij met je lidmaatschap en heten je dan ook van harte welkom.
We hopen dat je naast de sportieve kant ook plezier zult beleven aan de verdere activiteiten van
onze club. Wij als bestuur en de vrijwilligers doen daar in ieder geval stinkend ons best voor.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Badminton Club Lochem

JA , ik word lid van de Badminton Club Lochem
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geb.datum:

Telefoon:

E-mail:
Ben je al lid van de NBB?

J/N

zo ja, wat is je bondsnummer:

Door het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met onze voorwaarden genoemd in de bijlage van dit formulier.

Handtekening

BIJLAGE
Contributie
CONTRIBUTIES 2016 - 2017
Conform de statuten van de vereniging worden de contributies jaarlijks vastgesteld op de
Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering zijn de
volgende contributies vastgesteld voor het seizoen 2016-2017.
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en bedraagt bij:




jeugd t/m 11 jaar
jeugd van 12 t/m 17 jaar
senioren (vanaf 18 jaar)

€ 17,50 per kwartaal
€ 20,- per kwartaal
€ 45,- per kwartaal

Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt u eenmalig een factuur voor het contributiebedrag.
Daarna dient u er zorg voor te dragen dat de contributie tijdig (via periodieke overboeking) voor
aanvang van het nieuwe kwartaal wordt overgemaakt op 1 van onze bankrekeningen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangevraagd bij het
secretariaat. Hierin staat onder andere dat we gebruik kunnen maken van beeldmateriaal van
leden, gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en overige activiteiten van onze vereniging om
promotie voor ons interne nieuwbulletin (de ‚flits‘) en andere media (kranten, facebook, website,
promotiemateriaal), tenzij schriftelijk is gemeldt dat er bezwaar is tegen deze regel. Dit bezwaar
kan worden gemeldt bij het secretariaat via info@bc-lochem.nl.

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt per kwartaal, met uitzondering van de periode 1
november tot 31 december.



Opzegging voor 1 april, 1 juli en 1 oktober eindigt een lidmaatschap per aanvang van een
volgend kwartaal.
Opzegging voor 1 november eindigt een lidmaatschap per 31 december van het
kalenderjaar. Indien na 1 november wordt opgezegd is men de gehele bondscontributie
verschuldigd voor het volgende kalenderjaar. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld
door de Nationale Badminton Bond.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail plaats te vinden bij de
ledenadministratie (ledenadministratie@bc-lochem.nl). Bij opzeggingen gedurende het
verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak van de opzegging, blijft de volledige kwartaal
contributie verschuldigd, tenzij het bestuur besluit om hierop een uitzondering te maken.
Een verzoek tot uitzondering kunt u, met opgaaf van reden, indienen bij de penningmeester
(penningmeester@bc-lochem.nl).

Contact
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog verdere vragen. Neem dan gerust contact op met
leden van ons bestuur. Bel 0573-258112 of mail info@bc-lochem.nl.

