Inschrijvingsformulier 2018-2019
ook te vinden op WWW.BVCBALEN.BE

afgeven aan uw trainer, deponeren in de BVC brievenbus(gang sporthal),
per post versturen naar BVC Balen, Misseweg 22/5, 2490 Balen,
of doorsturen per email: bestuur@bvcbalen.be

Inschrijven en betalen VOOR 9 april 2018
alle leden, behalve jeugdspelers, mini’s en recreatieven: 175 euro
competitie-jeugdspelers geboren op 01/01/2002 of later: 155 euro
mini’s die geen competitie spelen of zij die ingedeeld worden bij dames of heren recreatief: 115 euro
korting op lidgelden: het derde ingeschreven betalend gezinslid krijgt 25% korting, het vierde 50% korting.
(Voor het bepalen van de volgorde wordt van oud naar jong gerangschikt.)

Voor zij die Inschrijven en betalen NA 9 april 2018
alle leden, behalve jeugdspelers, mini’s en recreatieven: 195 euro
competitie-jeugdspelers geboren op 01/01/2002 of later: 175 euro
mini’s die geen competitie spelen of zij die ingedeeld worden bij dames of heren recreatief: 135 euro
inschrijvingen na 01/01/2019: spelers die competitie spelen: 105 euro
alle andere spelers:
55 euro

HEEL BELANGRIJK:
tijdig inschrijven heeft alleen maar voordelen omdat we :
- beter onze ploegen kunnen indelen
- sneller op zoek kunnen gaan naar trainers, coaches,
- de juiste ploegen kunnen inschrijven in de verschillende reeksen,
- efficienter onze sportzaal kunnen vastleggen
- .....
Dus niet twijfelen, maar doen.
De betaling van het lidgeld kan door overschrijving op onze clubrekening: BE84 8601 1410 8859 met
vermelding van spelersnaam en huidige ploeg.
Deze inschrijving is pas definitief na betaling van het volledig inschrijvingsgeld.

Ik schrijf in voor het seizoen 2018-19 bij BVC Balen, Misseweg 22/5 2490 Balen
en betaal:...............euro op rek BE84 8601 1410 8859
Uw gegevens seizoen 2017-2018

Noteer hieronder ontbrekende of te verbeteren gegevens

Naam:
voornaam:

Naam:
voornaam:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Adres:

Adres:

Gemeente:.

Gemeente:.

Tel/gsmnr:

Tel/gsmnr:

emailadres:

emailadres:

rijksregisternummer:

rijksregisternummer:

( zie achterzijde identiteitskaart)

bestuur@bvcbalen.be

( zie achterzijde identiteitskaart)

Zoon/dochter van(verplicht voor minderjarigen):
naam:
adres:
tel/gsmnr:
FOTO vernieuwen? Voeg bij deze inschrijving je nieuwe foto.
(Alleen mogelijk bij inschrijvingen voor 9 april 2018)

emailadres:

