Basketballvereniging Slam Dunk 97
Ledenadministratie:
Jeroen Bos
Langven 25
5384PT Heesch
Tel. nr. 06-50201788
Email : jebbos74@hotmail.com
Bankrekeningnr : NL78RABO 01200 81 644
Website: www.slamdunk97.nl

Beste Basketballer of Basketbalster,
Welkom bij de basketbalclub Slam Dunk’97.
We hopen dat je het naar je zin hebt bij onze club.
Onze trainingstijden voor het seizoen 2019-2020 zijn:
Woensdagavond, “t Vijfeiken”
18.00 - 19.15 uur – U10 , U12, U14MIX
19.15 - 20.45 uur – U16, U22
De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt :
Inschrijfgeld (eenmalig)
Contributie U10, U12 (geen competitie)
Contributie U14
Contributie U16, U18
U20, U22

€ 10,00
€ 100,00
€ 140,00
€ 160.00
€ 180,00

Deze bedragen worden indien nodig elk nieuw seizoen bijgesteld.
Indien je tijdens het seizoen instroomt, wordt de contributie naar evenredigheid
omgerekend. Via de penningmeester ontvang je een nota met het exacte bedrag. Deze
kan je ook informeren over eventuele prijsverhoging in het nieuwe seizoen,
De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. Deze machtiging dient hierbij tevens
ondertekend te worden en voorzien van uw IBAN rekening nummer.
Om eventuele wijzigingen van wedstrijden goed en snel door te kunnen geven, doen wij dit bij
voorkeur via de e mail. Wij vragen dan ook om dit tevens op het inschrijfformulier in te vullen.
Mocht je de lidmaatschap bij Slamdunk’97 willen beëindigen vragen we om het
uitschrijfformulier te downloaden en geheel ingevuld in te leveren. Bij het niet tijdig uitschrijven
wordt u verplicht de contributie voor het volgende seizoen te voldoen. Tussen
1 juni en 31 augustus is dat nog 50%, ná 1 september 100%. Dit i.v.m het inschrijven van
teams en leden bij de NBB en de daarbij behorende boete voor de club bij te laat uitschrijven.
Uitschrijven kan 2x per jaar. Vóór 1 december en vóór 1 juni.
Voor eventuele vragen hierover kan je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris of
penningmeester.
Vul het aangehechte inschrijfformulier in en lever deze in tijdens de training of bij

Jeroen Bos
Langven 25
5384PT Heesch

INSCHRIJF FORMULIER.
svp inleveren met digitale pasfoto, voorzien van voor en achternaam en geboortedatum.
Deze foto kan je aanleveren per e-mail; jebbos74@hotmail.com
of naar slamdunk.heesch@gmail.com
Alleen geldig indien ondertekend door ouders /verzorgers bij minderjarigen.

Naam………………………………………………………………Geboortedatum…………………
Adres………………………………………………………………Postcode………………………..
Tel…………………………………….Eventueel mobiel 06-………………………………
E-mail adres…………………………………… ……………………………………………

❑

Ja, ik wil graag lid worden van Slam Dunk ’97

❑

Ja, ik heb het aangehechte formulier gelezen en heb geen vragen hierover

❑

Ja, ik teken voor de ontvangst van het gele clubblad

Ja, ik heb ook getekend voor de automatische incasso (kaarten goed bewaren voor als je wilt
uitschrijven)
❑

Eventuele informatie omtrent gezondheid of medicijngebruik svp hieronder vermelden

……………………………………………………………………………………………..

Datum van inschrijving……………………....
Team van inschrijving………………………..

Handtekening…………………………

