Clublokaal Biljartvereniging
Almere'83
Sas van Gentlaan 10 - 12, 1324
CT Almere
Kvk 40061195
www.bv-almere83.nl
informatie@bv-almere83.nl
Tel: 036-5333757
NL96 INGB 0670 5584 19

AANMELDING NIEUW LID
Door het invullen en inleveren van het onderste deel van dit formulier gaat het lidmaatschap van
Biljartvereniging Almere'83 in op de eerste dag maand volgend op uw inschrijfdatum.
Vanaf dat moment dient ook de eerste contributie, alsmede het inschrijfgeld te zijn betaald en valt
u onder de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
Op de achterzijde staat de contributieregeling vermeld. U dient de contributie per maand vooraf
te voldoen. Daarvoor dient u zelf zorg te dragen d.m.v. een automatische betaling op
bovengenoemd bank.
Voor inschrijving als lid ontvangt u indien gewenst een papieren versie van de Statuten en het
Huishoudelijke Reglement, of u raadpleegt digitale versie op de website (www.bv-almere83.nl)
zodat u weet waar u mee instemt. Tevens ontvangt u na betaling van uw inschrijfgeld een
geregistreerde toegangstag voor de zaal, waar een borg van € 10,-- voor betaald dient te worden.
Wij wensen u veel plezier bij onze vereniging.
Het bestuur.
Onderste gedeelte GEHEEL IN BLOKLETTERS INGEVULD in te leveren bij het bestuur of aan de bar
of te mailen naar informatie@bv-almere83.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Achternaam
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Aldus naar waarheid ingevuld
In te vullen door B.V. Almere ‘83

Bondsnummer:

TAG nummer:


Met ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met aan de
achterzijde vermelde voorwaarden m.b.t. Huishoudelijke Reglement en
A.V.G. wetgeving (zie ook ommezijde).

Contributieregeling (per 1-1-2021)
Achttien jaar en ouder

€ 16,50 per maand

Eenmalig inschrijfgeld

€ 22,70

Bij opzegging dient u na de dag van opzegging nog 1 maand contributie te voldoen. Alleen
schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd.
Na uw laatste speeldag zal uw toegangstag worden geblokkeerd. Bij het inleveren van uw
toegangstag ontvangt u uw borg van € 10,-- terug.
Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier stemt u in met:
•

de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (laatste versie) zoals vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Deze zijn bindend.

•

het vastleggen van de ingevulde en verdere noodzakelijke persoonsgegevens, t.b.v. het
functioneren van de vereniging (www.bv-almere83.nl/info-almere-83/avg), en het delen
van noodzakelijke gegevens met overkoepelende organisaties.

•

het (digitaal) vastleggen en (digitaal) publiceren van beeldmateriaal in en om de locatie
van de biljartvereniging (ook door derden).

