Aa

Lidmaatschapsnummer
(In te vullen door secretariaat)

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Let op; Neem de volgende inschrijvingsvoorwaarden in acht vóór ondertekening:

Opgericht 10 mei 1965

1.

Algemeen secretariaat:
Inge Camps
pa Campuslaan 14
6602 HX Wijchen
E-mail: info@wyba.nl

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zelfstandige inschrijving kan alleen vanaf 18 jaar. Bij minderjarigen dient ondertekening en invulling van de
machtiging plaats te vinden door een ouder/verzorger.
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris (adres hiernaast), nooit bij trainers!!!! Zonder
schriftelijke opzegging wordt uitgegaan van doorlopende en stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap
en dient contributie te worden betaald!!
De jaarlijkse contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie en wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de
Algemene Ledenvergadering. De contributiecategorieën worden gepubliceerd op de website van Wyba
(www.wyba.nl).
De contributie is opgebouwd uit vaste inschrijfkosten en contributie. De inschrijvingskosten worden niet
terugbetaald bij opzegging. De contributie wordt berekend na rato. Bij opzegging na 31 maart wordt geen
contributie terugbetaald.
De contributie wordt via automatische incasso afgeschreven in twee delen per jaar. Het eerste deel,
inclusief de vaste inschrijfkosten, in september van ieder jaar, het tweede deel in februari. Bij tussentijdse
aanmelding na 1 december wordt de contributie in één keer afgeschreven in februari.
Voor automatische incasso dient onderstaande machtiging ingevuld en ondertekend te worden. Deze
blijft gedurende de gehele lidmaatschapsperiode van kracht tot schriftelijke wederopzegging of intrekking
van de machtiging. De machtiging kan alleen door een meerderjarige worden in gevuld.
Indien geen machtiging wordt afgegeven, wordt voor de contributie een factuur verzonden naar het adres
van het lid. Bij minderjarigen wordt deze gericht aan de ouders/verzorgers. De contributie wordt ineens
gefactureerd en dient in één termijn volledig te worden voldaan binnen veertien dagen na facturatie,
vermeerderd met € 5,- administratiekosten.

Datum ingang lidmaatschap
Voor- en achternaam lid
Voorletters
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht (m/v)
Nationaliteit
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer thuis
Mobiel nummer lid (indien aanwezig)
Mobiel nummer ouder(s)
E-mailadres

Wedstrijdsecretariaat:
Frank van Beek
Diemewei 4619
6605 XJ Wijchen
Penningmeester:
Jan Roelofs
De Gamert 23-05
6605 WG Wijchen
024-6420198
Website:
http://www.wyba.nl
Bank: Rabobank Wijchen
rek nr.
NL49RABO158608917
K.v.K. Nijmegen
nr.: v 144613

Ik heb de volgende trainers- en/of
scheidsrechtersdiploma’s (omcirkelen wat
van toepassing is)

JTB

/

Trainer A

F

E

/

/

/

Trainer B

D

Anders, nl.
Ik ben al eerder lid geweest van een
basketballvereniging en wel van:
(Naam en plaats basketballvereniging)
Ik heb van deze club een schuldvrijverklaring
ontvangen
Ik ga spelen in het volgende team (indien bekend)

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ga
akkoord met de voorwaarden voor inschrijving

Ja

/

Datum

Nee

Handtekening (voor leden jonger dan 18 jaar
door ouder/verzorger)

Dit formulier inleveren bij de trainer of mailen naar het secretariaat van Wyba (info@wyba.nl). Tegelijkertijd een digitale
duidelijke pasfoto mailen naar de technische commissie: tc@wyba.nl

MACHTIGING
Ondergetekende geeft hierbij machtiging aan Basketballvereniging Wyba om van zijn/haar hieronder genoemde
rekening de verschuldigde contributiebedragen af te schrijven conform de regels zoals beschreven op pag. 1
Bankrekeningnummer:
(volledige IBAN)

NL

__ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Naam en voorletters
rekeninghouder
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Naam en voorletters lid

Ondertekening

Datum

Handtekening (bij
ouder/verzorger)

minderjarigen

door

