INSCHRIJFFORMULIER
BC SCHROBBELAAR
-invullen in bloklettersHierbij schrijft
Achternaam
Voornaam
Postcode

Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)

Student

UvA / HvA / VU / Anders / Niet-student

Studentnummer

Tenuemaat
In bezit van F-Diploma (scheidsrechter)

Ja / Nee

S / M / L / XL / XXL

Behaald in jaar

zich in als lid van BC Schrobbelaar.

0 Ik heb met de coach/captain van ….............. Besproken dat ik in dit team kom.
0 Ik wil wel trainen, maar (nog) geen wedstrijden spelen (niet-spelend lid)

BC Schrobbelaar - Science Park 306, 1098XH Amsterdam - info@bcschrobbelaar.nl - http://www.bcschrobbelaar.nl - KvK 40539615 - NL36 RABO 0383 5304 23 The English text on this
form is an informal translation of the Dutch text. The Dutch text prevails.

Huisreglement en Taken
Als lid van BC Schrobbelaar heb je een aantal rechten en plichten, deze zijn te vinden in het huisreglement
welke je uitgedeeld krijgt voor inschrijving.
In het huisreglement staat onder andere dat ieder lid per seizoen contributie verschuldigd is en dat BC
Schrobbelaar ieder lid een aantal verschillende boetes kan opleggen.

0 Ik heb het huisreglement gelezen en ik ga akkoord met het huisreglement van BC Schrobbelaar

De betaling van contributie en boetes gaat bij voorkeur per automatische incasso. Indien je geen machtiging wilt
afgeven gelden er andere regels voor betaling (zie huisreglement).

0 Ik maak graag gebruik van automatische incasso (lever dan een ingevulde machtiging in) 0
Ik maak geen gebruik van automatische incasso

Om wedstrijden goed te laten verlopen zijn er scheidsrechters en een jurytafel nodig. Ieder lid van BC
Schrobbelaar wordt daarom een aantal keer per seizoen ingedeeld om zulke taken uit te voeren (gemiddeld 6x
per seizoen)1.

0 Ik begrijp dat taken belangrijk zijn om wedstrijden te kunnen spelen en zal aanwezig zijn bij de wedstrijden
waarvoor ik word ingedeeld. Als ik onverhoopt niet kan komen, zorg ik zelf voor vervanging.

Als je nog niet eerder hebt gebasketbald, of als je nog niet eerder dit soort taken hebt gedaan, kunnen we je
meer informatie sturen en je de eerste paar wedstrijden indelen met een ervaren lid. Geef hieronder je voorkeur
aan.

0 Ik ben bekend met dit soort taken (fluiten, tafelen) en heb geen verdere uitleg nodig.
0 Ik ben niet bekend met dit soort taken en wil hier graag meer informatie over ontvangen.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bovenstaande (aangevinkte) stellingen.

Datum ……………………….. Handtekening ………………………………………………..

1

Niet-spelende leden en rayonarbiters krijgen geen taken.
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Doorlopende machtiging Euro-incasso (SEPA)
Mandate for recurrent collections (SEPA)
_________________________________________________________________________________
Naam incassant
Name creditor:
B.C. Schrobbelaar
Adres incassant
Address creditor:
Science Park 306
Postcode incassant
Postal code creditor:
1098 XH
Woonplaats incassant
Place of residence creditor:
Amsterdam
Land incassant
Country creditor:
Nederland (The Netherlands)
Incassant ID
Creditor identifier:
NL62ZZZ405396150000
Kenmerk machtiging
Mandate reference:
_______________________
_________________________________________________________________________________
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan B.C. Schrobbelaar om doorlopende
incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens aan
B.C.
Schrobbelaar verschuldigde contributie en boetes zoals beschreven in het huisreglement van B.C.
Schrobbelaar en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van B.C. Schrobbelaar.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
De ondergetekende verklaart zich geïnformeerd over het incassant ID van B.C. Schrobbelaar, zich
geïnformeerd over zijn machtigingskenmerk zoals op dit formulier vermeld, zich geïnformeerd over de
hoogte van de contributie en de inhoud van het huisreglement van B.C. Schrobbelaar en verleent deze
machtiging tot een door B.C. Schrobbelaar ontvangen schriftelijke intrekking daarvan.
_________________________________________________________________________________
By signing this mandate form, you authorize B.C. Schrobbelaar to send recurrent collection instructions to
your bank to debit your account for the membership fee and fines (as described in the house rules of B.C.
Schrobbelaar) owed to B.C. Schrobbelaar and your bank to debit your account on a recurrent basis in
accordance with the instructions from the B.C. Schrobbelaar.
If you do not agree with the debit, you can arrange for its refund. Please contact your bank within eight
weeks from the date on which your account was debited. Ask your bank for the conditions.
The undersigned hereby states to have been informed about the creditor identifier of B.C. Schrobbelaar, to
have been informed about his mandate reference as mentioned above, to have been informed about the
height of the membership fee and to have been informed about the house rules of B.C. Schrobbelaar and
agrees this mandate is valid until a written repeal thereof has been received by B.C. Schrobbelaar.
_________________________________________________________________________________
Naam / Name:

____________________________________

Adres / Address:

____________________________________

Postcode / Postal code:

____________________________________

Woonplaats / Place of residence:

____________________________________

Land / Country:

____________________________________

Rekeningnummer / Account number (IBAN):

____________________________________

Bank identificatie* / Bank identification code* (BIC): ____________________________________
*Niet verplicht ingeval van een Nederlandse IBAN / Not compulsory in case of a Dutch IBAN.

Datum / Date:

__________________

Plaats / Place:

__________________ Handtekening/Signature: ________________

