Handbalvereniging BDC’90
Postadres
Baanstraat 79
6372AD Landgraaf

Contact
Tel: 06-27334670
E-mail: secretariaat@hvbdc.nl

Bankrelatie

ABN/AMROBank: 448043831

Welkom bij handbalvereniging BDC’90,
In dit informatiepakket treft u alle informatie en formulieren aan die van belang zijn voor de inschrijving bij
BDC’90. Het lijkt een dik pak maar het valt best mee. Mocht u toch nog een of anderhalve vraag hebben,
dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.
In dit pakket treft u aan:
Inschrijfformulier nieuwe leden BDC’90.
Incassoformulier voor contributie.
Huishoudelijk reglement
Deze informatie en formulieren zijn ook te vinden op onze website: www.hvbdc.nl
De eerste maand kunt u gratis kennismaken met onze vereniging. Gedurende deze maand kunt u
deelnemen aan de trainingen en eventueel geplande activiteiten (soms tegen een kleine vergoeding). Om
deel te kunnen nemen aan officiële handbalwedstrijden dient u echter ingeschreven te zijn bij de
vereniging en bond.
Inschrijven:
Indien u besluit lid te worden van BDC’90 vult u het “inschrijfformulier” in en voegt een pasfoto toe. Staat u
nog ingeschreven bij een andere handbalvereniging, vul dan ook het “overschrijvingformulier van het NHV”
in. De eenmalige inschrijvingskosten bedragen € 35,- en dient bij inschrijving te worden voldaan. Voor
minderjarigen dienen ouders/verzorgers te tekenen.
Inschrijving vindt plaats na inlevering van pasfoto, inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld.
Na ontvangst wordt je pas ingeschreven bij de bond en mag je wedstrijden spelen
Contributie:
De contributie dient maandelijks 1 maand vooruit (dus 12 maanden) onder vermelding van de naam van
het lid en periode, betaald te worden. Het seizoen begint in augustus en loopt tot en met juli.
LET OP !! Bij beëindiging van het lidmaatschap na 1 juli, blijft het lid de contributie van het lopende
seizoen schuldig tot de eerst volgende officiële door de NHV bepaalde overschrijving periode.
De contributieverplichting hangt samen met het feit dat BDC’90 per lid aan het NHV bondscontributie voor
een heel jaar moeten betalen. Dus niet afgemeld bij de bond voor 1 juli betekent het hele volgende seizoen
nog betalen.
De contributie wordt middels een automatische incasso geïncasseerd. Door het invullen van de
machtigingsformulier wordt de contributie, tot wederopzegging, maandelijks van uw rekening
afgeschreven.
Met vriendelijke groet, Het bestuur van handbalvereniging BDC’90

