
              BC WIK   
.          

                              AANMELDINGSFORMULIER 
   

Bondsnummer  :……………………………………… Geslacht: Man / Vrouw 

 

Naam en voorletters :……………………………………… Roepnaam:…………….……... 

  

Adres             :……………………………………… Geboortedatum:……………… 

 

Postcode/Woonplaats :………………………………………    Telefoonnr.……………………. 

  

Bank/Gironummer :………………………………………  gsm. Nr.………………………. 

 

Ingangsdatum       :………………………………………   Opzegdatum:…………………. 

 

E-mail adres  :………………………………………  Seizoens-/ Kwartaalbetaling 

 

e-mail adres ouders          :………………………………………. 

(leden onder de 18) 

 

Hebt u / uw kind aandoeningen die van belang kunnen zijn voor het uitoefenen van deze sport en waarvan de 

trainers / begeleiders op de hoogte dienen te zijn?      JA  /  NEE    

 

Toelichting,……………………………………………………………………………………………. 

 

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyregels van de Vereniging. Zie 

hiervoor het document “Privacy Policy BC WIK”. In enkele gevallen is er toestemming nodig voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen hiervoor uw toestemming via het document 

”Toestemmingsverklaring BC WIK”. Deze toestemming kan elk moment ingetrokken worden. 
 

 

====================================================================================  

CONTRIBUTIE: U dient zelf zorg te dragen voor de seizoensbetaling, zo ook voor een automatische 

overboeking van de kwartaalbetaling, indien Uw voorkeur naar deze laatstgenoemde optie uitgaat. Gelieve 

de kwartaalbetalingen te dateren op 1 juli – 1 oktober – 1 januari – 1 april. 

 

DE CONTRIBUTIE BEDRAAGT VOOR: 

  0  volwassenen recreatieve speler        € 180,00 per seizoen 

  0  volwassenen competitiespeler        € 240,00 per seizoen 

 

0  jeugd tot 18 jaar     recreatieve speler        € 130,00 per seizoen 

  0  jeugd tot 18 jaar     competitiespeler        € 165,00 per seizoen 

  0  jeugd tot 18 jaar     speler welke 2x p.w. traint       € 165,00 per seizoen  

 
INSCRIJFGELD: voor volwassenen € 12,50 ;  voor jeugdspelers tot 18 jaar  € 7,50.  

 

BANKGEGEVENS BC WIK: ABN/AMRO te Sittard, rekening nummer NL25ABNA0435025031. 
   

 

Het lidmaatschap geldt, voor een periode vanaf de datum van inschrijving tot aan het einde van het  

seizoen, dat loopt van 1 Juli t/m 30 Juni. Het lidmaatschap loopt vervolgens AUTOMATISCH door tot 

wederopzegging. Opzegging is slechts mogelijk aan het eind van het seizoen (voor 1 juni). 

De opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 Juni en is pas geldig nadat de opzegging  

schriftelijk door het secretariaat is bevestigd. Door dit inschrijfformulier te ondertekenen, verklaart       U, dat 

U de voorwaarden van Uw lidmaatschap kent en ermee akkoord gaat. 

 

 

Datum   : ………………………….. Handtekening:………………………………. 

 

      Bij minderjarigen dient een ouder/verzorger mee te tekenen. 

 
Secretariaat :  Gertie van Mulken, gertie@bcwik.com 

mailto:gertie@bcwik.com

