Aanmeldings- / Afmeldingsformulier sportclub Bant
Ondergetekende
Naam

M

V

Adres
Postcode en
Woonplaats
Telefoonnummer
Gegevens huisarts
In geval van nood
bellen

Thuis:

Mobiel:

Naam:

Telefoonnummer:

Naam:

Telefoonnummer:

Geboortedatum
Zit in groep
(basisschool)
BSN nummer

Email adres
Email adres Ouders/Voogd (indien jonger dan 18 jaar)
Geeft zich op als lid van sportclub
Bant of is lid van sportclub Bant, afd:

Wil zich afmelden als lid van sportclub
Bant, afd:

Voetbal

Jeu de boules

Volleybal

Steunend lid

Darten

Donateur € ….,-

Voetbal

Jeu de boules

Volleybal

Steunend lid

Darten

Donateur

Contributie is verschuldigd vanaf het kwartaal waarin men zich opgeeft. Het verenigingsjaar loopt
van 1 juli tot en met 30 juni. Afmelden moet geschieden bij de secretaris van de afdeling waarvan
men lid is en moet een maand voor ingang van het nieuwe kwartaal hebben plaatsgevonden. (1
juni; 1 september; 1 december; 1 maart). Indien het afmelden heeft plaatsgevonden na de
gestelde datum is men nog een kwartaal contributie verschuldigd. Het Jeu de boules seizoen
loopt van 1 april t/m 31 maart. Voor alle sporten geldt een minimale contributie van een jaar.
Het is mogelijk dat Sportclub Bant foto’s maakt of laat maken van sportende leden. Deze foto’s
zullen uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden van Sportclub Bant.
datum:

Handtekening:

*handtekening ouder/verzorger

*Voor personen jonger dan 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger vereist.

De contributie en de diverse vergoedingen (lesgeld; kledingvergoeding; bondscontributie en
wasgeld) kunnen alleen worden voldaan doormiddel van automatische incasso. Daarvoor wordt u
verzocht onderstaande machtigingskaart in te vullen. De contributie wordt in 4 termijnen van uw
rekening afgeschreven, te weten: omstreeks 15 juli, 15 oktober, 15 januari, 15 april.
machtigingsformulier
Ondergetekende verleent hierbij tot weder opzegging een machtiging aan: Sportclub Bant
Om van zijn / haar ondergenoemde (giro-) rekening bedragen af te schrijven wegens: contributie
en vergoedingen
IBAN :
Naam en voorletters __________________________________________________________
Adres _____________________________________________________________________
Postcode en plaats___________________________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden
Datum ___________________
Handtekening________________________________________________________
Dit formulier zo spoedig mogelijk (digitaal) invullen en inleveren bij de ledenadministratie
van de betreffende afdeling
Binnengekomen:

Verwerkt:

Lid worden van een afdeling van Sportclub Bant, of afmelden voor een sport kan alleen
doormiddel van inlevering van dit formulier bij de secretarissen van de betreffende afdeling.
Voor de duidelijkheid staan hieronder alle namen, adressen en telefoonnummers van de
afdelingssecretarissen.
Afd. Voetbal

Monique Bouma (Tweeschaar 28, 06-12954540)
Diede Beugels (Westakker 7, 06-22083071) bestuurscbant@gmail.com
Afd. Volleybal
Karin Fokkens
volleybal@scbant.nl
06-57775931
Afd. Darten
Marcel Hutten
mhutten@ziggo.nl
06-38324271
Afd. Jeu de Boules Sandra Hansen
s.vos@19kpnplanet.nl
06-52088415
Wilt u zich als steunend lid of donateur aan- of afmelden? Dan levert u het formulier in bij de
ledenadministrateur: Angela Huijben-de Waal (Oostakker 12, 06-47974749)
Telefonische aan- en afmelding is niet voldoende.

Beste nieuw lid,
Namens Sportclub Bant willen wij je van harte welkom heten en zijn wij blij dat je bij ons wilt
komen sporten. Bant is een gezellige OMNI sportclub met een groot aantal activiteiten naast het
sporten. Omdat SC Bant een relatief kleine club is worden er veel zaken door vrijwilligers
opgepakt en uitgevoerd. Om het sporten binnen Sportclub Bant mogelijk te blijven maken zijn wij
afhankelijk van de inzet van deze vrijwilligers. Naast de noodzaak van vrijwilligers is het vooral
leuk om je binnen Sportclub Bant in te zetten als vrijwilliger. Je leert teamgenoten op een andere
manier kennen en ook de vereniging en de mensen daarachter leer je beter kennen. Om deze
twee doelen te bewerkstelligen is in de ALV van 2015 door de leden besloten om alle leden van
sportclub Bant 8 uur vrijwilligerswerk te laten verrichten. (Meer uren is natuurlijk mogelijk) Dit
houdt in dat elk lid van 16 jaar en ouder zelf vrijwilligerswerk verricht, en voor de categorie leden
onder de 16 jaar, dat de ouders deze uren zullen invullen. *Dus per ouder maximaal 8 uur ongeacht het aantal
kinderen dat sport of het aantal sporten* . Mocht er geen enkele mogelijkheid zijn tot het vervullen van vrijwilligerswerk, kan het
vrijwilligerswerk worden afgekocht tegen € 50,-- per jaar.

Ieder jaar kunnen de leden zich inschrijven voor de werkzaamheden die door vrijwilligers vervuld
dienen te worden. Daarbij wordt gestreefd om de leden zoveel mogelijk de uren in te laten vullen
binnen de afdeling waar men sport. Mocht je nog vragen hebben, of weet je nog niet wat je graag
zou willen doen, neem dan contact op met de secretaris van de eigen afdeling

