Inschrijfformulier
Ondergetekende geeft zich, of in het geval van minderjarigheid zijn / haar zoon / dochter op
als lid van boksvereniging de Bredase Ring.
De contributie voor onze leden bedraagt per kwartaal:
Categorie
Contributie
0
Aspiranten (10 tot en met 15 jaar)
€ 52,50
0
Junioren en senioren
€ 66,00
0
Leden 60+
€ 45,50

0

Betaling uitsluitend per automatische incasso
Automatische incasso
Ik machtig hierbij de vereniging de contributie automatisch te incasseren door het
invullen van het bijgevoegde machtigingsformulier.

Achternaam:_________________________ Roepnaam:______________________
Adres: _______________________________________________________________
Postcode/Woonplaats __________________________________________________
Geboortedatum:_______________________________________________________
Telefoonnummer vast: _________________________________________________
Telefoonnr. Mobiel : ___________________________________________________
E-mailadres: _________________________________________________________
Ben je bereid om je in te zetten als vrijwilliger bij de Bredase Ring?
0 ja 0 nee 0 misschien
Zo ja, heb je voorkeur voor bepaald vrijwilligerswerk? Waar ben je goed in, wat vindt je
leuk?

Indien van toepassing, zou u zich als ouder of verzorger in willen zetten voor de Bredase
Ring?
0 ja 0 nee 0 misschien
Zo ja, heb je voorkeur voor bepaald vrijwilligerswerk? Waar ben je goed in, wat vindt je
leuk?

Opzegging van het lidmaatschap dient u schriftelijk te doen. U bent contributie
verschuldigd tot en met het kwartaal waarin de opzegging door ons is ontvangen.

De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 12,50. Dit bedrag dient bij aanmelding,
samen met de contributie voor de resterende weken van het lopende kwartaal,
contant of per pinbetaling te worden voldaan.
O

Ik geeft toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens ten
behoeve van mijn lidmaatschap van de Bredase Ring

O

Ik ga akkoord met het privacy beleid van de Bredase Ring zoals omschreven op
www.bredasering.nl en verkrijgbaar op de vereniging.

O

Ik geeft toestemming voor het maken van foto’s tijdens de trainingen en het gebruik
hiervan op onze website en facebookpagina.

Naam:

_______________________________________________

Handtekening: _______________________________________________
Handtekening ouders (in geval van minderjarigheid):
_______________________________________________
Datum:

_______________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door Boksvereniging Bredase Ring:
Ontvangen bedrag
aub)

€ _____________________ Contant of per pinbetaling (bon bijvoegen

Ontvangen d.d.

_____________________

Ontvangen door:

______________________

Ingangsdatum lidmaatschap: ____________________

