Inschrijfformulier Wanderers Cricket Club Oss

Inschrijfdatum: …………………
KNCB nummer: …………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Ondergetekende:
Roepnaam: ………………………………

Achternaam: ……………………………………………..

Adres + huisnr.: …………………………………………………………………………………………………
Postcode: ………………… Woonplaats: ………………………………………………………………….
Geboortedatum: …………………… Geboorteplaats: ………………………………… Man – Vrouw
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………..
2.

Geeft zich op als lid van Wanderers Cricket Club Oss en verklaart zich akkoord met de statuten en
Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Het lidmaatschap geldt voor een volledig kalenderjaar.
Zonder schriftelijke opzegging bij het secretariaat voor 31 december van ieder jaar wordt het
lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

3.

Betaling van de contributie geschiedt door betaling van de factuur. Bij niet betaling van de contributie
kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid.

4.

Contributie per jaar m.i.v. 01-01-2018:
• Jeugd 8-18 jaar € 75,00
• Senioren vanaf 19 jr. € 125,00

5.

Bent u eerder lid geweest van een cricketvereniging? Ja/nee
Zo ja, welke vereniging: …………………………………………………………………………………….
Wanneer heeft u voor het laatst een wedstrijd gespeeld? ………………………………..

6.

Handtekening: …………………………………………………
(voor leden t/m 18 jaar handtekening van ouders/verzorgers)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------Informatie met betrekking tot het lidmaatschap van Wanderers Cricket Club Oss
•
•
•

Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol kalenderjaar aangegaan en loopt van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 31 december; in
verband met de opgave van leden aan de bond.
Indien na 31 december het lidmaatschap wordt opgezegd blijft men de gehele contributie over het
komend seizoen verschuldigd; dit in verband met de afdracht van de bondskosten voor elk lid per jaar.

Ondertekenaar verklaart zich akkoord met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens in de administratie
van de Wanderers Cricket Club, de KNCB ecricket database en het delen van foto’s op de website en sociale
media.
Paraaf voor akkoord:

