Aanmeldformulier Vrienden van BLC
Vrienden van BLC heeft als doel om de activiteiten van sv BLC te steunen door aanvullende
financiële bijdragen, zodat goede initiatieven van leden door kunnen gaan. Ook als daar binnen de
bestaande begroting geen geld voor is. Het geld wordt in overleg met het bestuur besteed aan dingen
die leden belangrijk vinden, maar waarvoor niet altijd geld is. De penningmeester beheert de gelden namens
de Vrienden van BLC.
Je wordt vriend omdat je de club vooruit wilt helpen. sv BLC wil de vrienden graag bedanken, bijvoorbeeld door hun
namen te vermelden op een mooi bord in de nieuwe kantine. Je bent Vriend van BLC als je het aanmeldformulier ondertekend hebt en je bijdrage op de bankrekening van sv BLC staat. De financiële bijdrage is minimaal € 50 per seizoen.
Meer informatie via vriendenvan@svblc.nl. Voor aanmelding dit formulier volledig invullen en na ondertekening deponeren in de groene BLC-postbus in de kantine of afgeven op het wedstrijdsecretariaat (alleen op zaterdag).

Vriend van BLC
Naam

Geslacht
Man
Huisnummer

Straatnaam

Postcode

Vrouw
Toevoeging

Plaats

E-mailadres

Telefoon/mobiel

Machtiging
Ik machtig sv BLC de bijdrage tot wederopzegging via automatische incasso af te schrijven van:
Bankrekening / IBAN

Tenaamstelling bankrekening

NL

Akkoord
Datum

Plaats

Handtekening

Van belang
Je bent Vriend van BLC als:
o je dit formulier volledig ingevuld en ondertekend hebt ingeleverd,
o jouw aanmelding door het verantwoordelijke commissielid is goedgekeurd en,
o jouw eerste bijdrage op de bankrekening van SV BLC is bijgeschreven.
De hoogte van de bijdrage
o Bij aanmelding vóór 1 januari van het lopende seizoen is de bijdrage
€ 50,00.
o Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen is de bijdrage €
25,00.
o Elk opvolgend seizoen dat je Vriend van BLC bent, is de bijdrage €
50,00.

Inning van de bijdrage
o Je machtigt SV BLC om de bijdrage te innen, zolang je Vriend van BLC
bent.
o De geïnde bijdrage wordt bijgeschreven op
NL71 INGB 0002 6241 44 t.n.v. SV BLC.
o De bijdrage wordt de eerste keer binnen twee weken na aanmelding
geïnd.
o Voor elk opvolgend seizoen wordt de bijdrage in de maand van aanvang
van het seizoen geïnd.
Opzeggen
o Uiterlijk één maand vóór aanvang van het seizoen.
o Schriftelijke opzegging deponeren in de groene BLC-postbus of afgeven
op het wedstrijdsecretariaat (alleen op zaterdag).

