Inschrijfformulier
Ondergetekende geeft zich hiermee op als lid van Honk-en Softbalvereniging

"Wizards of Boz".
O Honkbal

O Softbal

Achternaam

:

Voorletter(s)

Roepnaam

:

Geboortedatum :

Adres

:

Woonplaats

Postcode

:

Telefoon/Mobiel:

E-mailadres

:

M(an)/V(rouw) :

Inschrijfdatum:

O Beeball

(aankruisen wat van toepassing is)

Team

:
:

:

Bent u eerder lid geweest van een andere Honk-/Softbal vereniging? O ja O neen
Zo ja, welke vereniging en in welk jaar bent u daar uitgeschreven:
Vereniging: ……………………………………… Jaar uitschrijven: ………..
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en aanvaardt de
consequenties verbonden aan het lidmaatschap.
Eventuele foto’s en filmpjes, gemaakt tijdens activiteiten van de vereniging, mogen op de site
van de vereniging/facebook en andere Social media en voor sponsoractiviteiten gebruikt
worden. Als u het hier niet mee eens bent willen wij dit expliciet van u vernemen. U kunt dit
vermelden op dit inschrijfformulier.
0 maakt expliciet bezwaar tegen het gebruik door de Wizards of BoZ van filmpjes en foto’s
waarop hij/zij herkenbaar in beeld is.
De vereniging kent een “trainen bij licht “ beleid. Door ondertekening van dit formulier geeft
u te kennen kennis te hebben genomen van dit beleid. Opgemerkt wordt dat tot het bestuur
ook de trainers en coaches ,door het bestuur aangesteld, worden gerekend.
De contributie wordt per maand via automatische incasso ( zie incasso formulier) voldaan.
Handtekening :
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Hoe heeft u van ons gehoord?
Krant…………………………………………………..
Internet…………………………………………….
Vrienden………………………………………………..
Anders nl:……………………………………………

NIET INVULLEN
Lidnummer
Datum inschrijving
Ingedeeld in team

:
:
:

INLEVEREN:

U kunt uw ondertekende inschrijfformulier digitaal zenden naar
ledenadministratie@wizardsofboz.nl
of
In het postvak ledenadministratie in de kantine van de Wizards leggen.
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MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode + woonplaats en datum op
onderstaande machtiging, zet er uw handtekening onder en stuur uw machtiging naar
Dhr J.C.D.M. Goosen, penningmeester a.i. Wizards of BoZ
van der Rijtstraat 42
4611PR Bergen op Zoom
of leg het in het postvak: penningmeester in het clubgebouw.
De verenigingscontributie wordt per maand afgeschreven waarvan de eerste drie maanden
ten baten gaan van de bondscontributie (of na aanmelding later in het jaar).
Er is ook een mogelijkheid om per jaar betelen. De gehele contributie moet dan voor 15 april
overgemaakt zijn.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht
te geven het bedrag terug te boeken..
=====================================================================
Machtigingskaart: invullen in hoofdletters aub.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Honk en Softbalvereniging Wizards of Boz
om van zijn/haar onder genoemde bankrekening per maand bedragen af te schrijven
wegens
contributie en reglementaire boetes o.b.v. lidmaatschap Wizards of Boz
Lidnummer……………………. (voor nieuwe leden in te vullen door ledenadministratie)
IBAN nummer : ___________________
Naam en voorletters _______________________________________
Adres ___________________________________________________
Postcode en plaats ________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op bovenstaande is
vermeld.
Datum ___________________________
Handtekening ____________________________________
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