B.C. AGATHOS
Postbus 111
4930 AC Geertruidenberg
AANMELDINGSFORMULIER
*Voornaam: ………………………………………………….▀ (M/V)
*Achternaam: ……………………………………………….

PASFOTO

*Adres: ………………………………………………………..
*PC + Woonplaats: ..……………………………………..
*Telefoonnr.: ……………………………………………….

*Naam rekeninghouder:

*Geb.datum: ……………………………………………….

…………………………………………………………………….

*Geb. plaats: ……………………………………………….

*IBAN nummer :

*Email adres: ……………………………………………….
*Email adres (2): ………………………………………….
De
O
O
O
O
O
O
O
O

contributie bedraagt:
u22 - Senioren wel competitie
u22 - Senioren geen competitie
u16 - u18 - u20 wel competitie
u16 - u18 - u20 geen competitie
u14 wel competitie
u14 geen competitie
u8 - u10 - u12 wel competitie
u8 - u10 - u12 geen competitie

€
€
€
€
€
€
€
€

270,180,228,156,198,130,172,108,-

per
per
per
per
per
per
per
per

De leeftijdsgroepen zijn:
(peildatum 01-01 tijdens seizoen)
Senioren
van 22 jaar en ouder
U22
tot 22 jaar
U20
tot 20 jaar
U18
tot 18 jaar
U16
tot 16 jaar
U14
tot 14 jaar
U12
tot 12 jaar
U10
tot 10 jaar
U8
tot 8 jaar

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Overige kosten:
- Inschrijfgeld: eenmalig € 7,50 wordt gelijk met de 1ste incasso geïnd.
- Reiskosten: voor competitie spelende jeugdleden 1x per seizoen geïnd, het bedrag wordt aan begin van
de competitie bepaald.
- Scheidsrechterkosten: voor teams waarbij neutrale scheidsrechters fluiten. Dit wordt 1x per seizoen
geïnd, het bedrag wordt aan het begin van de competitie bepaald.
- Kledingfonds: per seizoen € 15,- voor elk lid dat competitie speelt. Dit wordt 1x per seizoen geïnd.

Opzegging:
Het lidmaatschap opzeggen dient 3 maanden van tevoren schriftelijk te worden gedaan via bovengenoemd adres of
onderstaand email adres.
Voor jeugdleden tot 18 jaar, dient één van de ouders of verzorgers dit formulier ondertekenen.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van, en zich te houden aan, de regels en betalingsvoorwaarden van
de vereniging, zoals vermeldt in de statuten en het huishoudelijk reglement B.C. Agathos.

Datum
O aankruisen wat voor u van toepassing is.

Ingeschreven bij de k.v.k te
Waalwijk onder nummer V 40271056

Handtekening
* alle velden door u verplicht in te vullen.

▀

doorhalen wat niet voor u van toepassing is.

Betalingen t.n.v. B.C. Agathos G'berg, www.bcagathos.nl
IBAN NL98 RABO 0115 6128 82 E-mailadres info@bcagathos.nl

