Versie: jan20

INSCHRIJF-FORMULIER
ETTEN-LEURSE BASKETBALL CLUB - ELBC
Persoonsgegevens:
Achternaam

: ......................................................................................................... Tussenvoegsel : ......................................

Voornaam

: .............................................................. Voorletters : .............................................

Straat

: .............................................................. Nummer : ……....... Toevoeging : ….......

Postcode

: ............................................ Woonplaats : .............................................................

Telefoon

: ............................................. Mobiel: ......................................................................

E-mail

: ................................................................................................................. (geef tussenstreepjes duidelijk aan)

Geboortedatum: ...................................................
IBAN nr.

 Vrouw  Man

: ........................................................................ Automatische betaling:

 per maand 

per kwartaal
Het inschrijfgeld bedraagt €15,00

Overige gegevens:
Bent u reeds eerder lid geweest van een Basketball club ?  ja *  nee
Zo ja, van welke club en in welk team (en op welk niveau) heeft u daar gespeeld? ....................................................................
Bent u lid van NBB **

 ja  nee

In te vullen door de trainer/penningmeester
Competitie spelend lid:

 ja

(is standaard)

 nee

Team : ...............

Lidnummer NBB: ……........................

* Indien men voorheen van een andere basketbalvereniging lid is geweest, dan is men verplicht bij de inschrijving een
schuldvrijverklaring te overleggen (op te vragen bij de penningmeester van uw oude club)
**) NBB = Nederlandse Basketball Bond

...................................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart dat de bovenvermelde persoon geheel gezond is en dus zonder problemen aan trainingen en/of
wedstrijden kan deelnemen.
Eventuele bijzonderheden: .......................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het huisreglement van E.L.B.C. en de Privacyverklaring (te vinden op
de website www.elbc.nl) en onderwerpt zich aan alle reglementen en bepalingen, die voor de leden van E.L.B.C. van kracht
zijn.
Betaling van de contributie en bondsafdracht gaat uitsluitend via automatische incasso (maand of kwartaal).
Ondergetekende machtigt de vereniging E.L.B.C. hierbij voor deze incasso via bovenvermeld IBAN nr.
Door ondertekening verklaar ik mij akkoord met het bovenstaande.
Datum: ............................................

Handtekening:.........................................................
(Ouder/verzorger indien geen 18 jaar)

Dit formulier zo volledig mogelijk invullen en samen met 1 digitale foto afgeven aan je trainer en digitaal opsturen naar de
ledenadministratie, e-mail: penningmeester@elbc.nl
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen en geldt voor onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Opzegtermijn is uiterlijk 1 mei voor het volgende seizoen of uiterlijk 1 november voor de volgende seizoenshelft voor alleen voor U8, U10 en U12.
Bij opzegging lidmaatschap ‘Recreatief’ geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Zie verder op www.ELBC.nl

