AANMELDINGSFORMULIER 2017
Sportvereniging
Blue Birds
HONKBAL + SOFTBAL
Sportpark Kruithuisweg West
Mekelweg 20 - Delft
Tel. 015-2563322
Rabobank IBAN NL66RABO 1163.81.795
t.n.v. Blue Birds Honk- en Softbalvereniging

Ledenadministratie
Daphne Creusen
Grabijnhof 23
2625 LL Delft
Tel. 015-2628830
@: ledenadministratie@bluebirds.nl

Penningmeester
Diana Oord-Timmermans
Cubalaan 52
2622 AL Delft
Tel. 06-29054967
@: penningmeester@bluebirds.nl

CONTRIBUTIES 2017 (per jaar)
Honkbal
18 jaar en ouder
Softbal
18 jaar en ouder
Recreatie softbal
18 jaar en ouder
Jeugd
16 t/m 18 jaar
“
13 t/m 15 jaar
“
10 t/m 12 jaar
“
7 t/m 9 jaar
“
5 t/m 6 jaar
Dubbellid:
contributie senior +
G-honkbal
Niet spelend lid
Donateur

€ 229,€ 229,€ 158,€ 187,€ 167,€ 151,€ 121 ,€ 91,€ 25,€ 158,€ 38,€ 25,-

Voor nieuwe beeballers Introductie aktie:
Aanschaffen strippenkaart 10x

€ 31,-

Toeslag zonder Incassomachtiging
Administratiekosten per betalingsherinnering

€
€

5,5,-

NB: Leeftijdsindeling geldt per 1 oktober 2017

Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar de Ledenadministratie of inleveren in de bus in de kantine. Betalen
geschiedt middels automatisch incasso, daarom graag het formulier “automatische incasso” downloaden, het groene gedeelte
invullen en opsturen naar de penningmeester.

Achternaam : _____________________________________

Roepnaam

: _____________________________________

Adres

: _____________________________________

Postcode

: ______ ____

Woonplaats

: _____________________________________

Telefoon

: ___________________

Geboortedatum

: _____ - _____ - __________

E-mail adres : ____________________________________________________________________________________
Geslacht

: O Man
O Vrouw
Al eerder lid van een Honk- en/of softbalvereniging?
JA / NEE
Indien JA: in welk jaar voor het laatst gespeeld
___________
Contactpersoon (trainer of coach) nieuw team:

Meldt zich aan voor (kruis O aan):
O Honkbal senior
O Softbal senior
O Recreatielid
O Donateur
O Jeugd
O Anders, namelijk __________________________

_____________________________________
Voor het plaatsen van foto’s van mijn minderjarig(e) kind(deren) op de website en social media geef ik
O Wel toestemming

O Geen toestemming

HANDTEKENING (Indien minderjarig van ouders of verzorgers)
__________ ___________________________________________________________________________________
INVULDATUM FORMULIER : _____ - _____ - __________

Als lid of als ouder/verzorger van een jeugdlid, wil ik graag een handje helpen bij Blue Birds. Dit zijn mijn voorkeuren:
□ Ik wil maximaal ______ uur per week/per maand besteden
□ Ik wil mij inzetten voor één of meerdere activiteiten per jaar
Ik (mijn ouders/verzorgers) kan (kunnen) Blue Birds helpen want ik (wij zijn) ben goed in / ik (wij) vind(en) het leuk om te:
□ Coördineren
□ Klussen
□ Schrijven voor krant of website
□ Anders, nl.
Vanuit mijn werk kan ik (kunnen mijn ouders/verzorgers) Blue Birds helpen met:
□ Ik werk bij (ik ben baas van):
Het is handig dat Blue Birds weet dat ik (mijn ouders/verzorgers) een diploma/opleiding heb(ben) in:
□ EHBO
□ AED
□ Horeca vergunning
□ Anders, nl.
DEZE RUIMTE NIET BESCHRIJVEN
Inschrijving in de ledenadministratie van Blue Birds en aanmelding bij de KNBSB.
Lidnummer : _______

Soort lid code : ________

Aanmeld datum: _____ - _____ - __________

