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**** INSCHRIJFFORMULIER JEUGD ****
Voornaam

Achternaam

Geslacht
M/V
Postcode

Adres
Telefoonnummer (vast)

Geboortedatum
/
/
Plaats

Mobiel nummer (ouder/verzorger)

Mobiel nummer (jeugdlid)

E-mailadres
(ouder/verzorger)
E-mailadres
jeugdlid
Wat wil je bij ABC’14 doen?

O Recreatief spelen
O Competitie spelen*

Hoe ben je bij ABC’14 terecht gekomen?
Zijn er beperkingen waarvan je vindt dat ABC’14 ervan op de hoogte moet zijn?
Willen jij en je ouder/verzorger zich als vrijwilliger inzetten voor ABC’14?

Ja / Misschien / Nee

*Let op: dit is slechts een inventarisatie. Inschrijving voor de competitie gaat via apart formulier in februari/maart. Mail naar
competitie@abc14.nl als je vragen hebt.

BEKNOPTE LIDMAATSCHAPSREGELS (uitgebreid: zie Huishoudelijk Reglement op www.abc14.nl):
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Het boekjaar van ABC’14 loopt van 1 mei tot en met 30 april. Het seizoen begint na de zomervakantie en
loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen training.
Wanneer je lid wordt, ben je verplicht tot het betalen van contributie voor het hele seizoen (vanaf datum
lidmaatschap).
Opzegging dient schriftelijk of per e-mail naar ledenadministratie@abc14.nl te geschieden. De afmelding
dient uiterlijk een (1) maand voor het einde van het boekjaar door de ledenadministratie ontvangen te zijn.
Let op: dit betekent dat een opzegging vóór 1 april bij ons binnen moet zijn. Zonder bevestiging is de
opzegging niet ontvangen.
Wanneer geen opzegging plaatsvindt conform lid c, wordt het lidmaatschap automatisch voor het gehele
volgende seizoen verlengd.
Leden onder de 18 jaar moeten dit formulier door een ouder/verzorger laten ondertekenen.
Je ontvangt een factuur voor de contributie. Op de eerste factuur wordt tevens het inschrijfgeld in
rekening gebracht.

Gedurende het lidmaatschap van ABC’14 bestaat de mogelijkheid dat foto’s worden gemaakt van het lid in de aard en uitoefening van
verenigingsactiviteiten. Deze opnamen kunnen door ABC’14 onder andere op de website en social media worden getoond. Voor deze
opnamen berust het auteursrecht bij de vereniging. Bezwaar tegen publicatie moet door het lid schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan
de voorzitter van ABC’14. ABC’14 zal in een dergelijk voorkomend bezwaar uiterste zorgvuldigheid betrachten in haar publicaties.

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden.
Datum

Handtekening jeugdlid
Handtekening ouder/verzorger

Pasfoto

O ingeleverd bij ...

O digitaal aangeleverd aan ledenadministratie@abc14.nl

http://www.facebook.com/ABC14badm

http://twitter.com/ABC14badm

