Bergse Runners Club
Aanmeldingsformulier
Ik wil trainen bij de Bergse Runnersclub. Mijn gegevens zijn:
Naam:

Voornaam:

M/V

Adres:
Woonplaats:

Postcode:

Geboortedatum:

Telefoon:

In het bezit van een EHBO diploma:

ja / nee

Email:
Loopniveau: Beginners (3) / Midden (2) / Gevorderden (1) /Sportief Wandelen
Tevens meld ik me aan voor de Core Stability trainingen voor € 15 per jaar
ja/nee

Door ondertekening van dit formulier verplicht ik mij de jaarlijkse contributie te voldoen. De hoogte
van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de BRC jaarvergadering. De contributie
voor het seizoen 2016 is vastgesteld op € 30,00.
Dit wordt € 45,00 indien u zich ook opgeeft voor de core stability training.
De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL89RABO032.82.68.860 ten name van
de Bergse Runners Club te Nederhorst den Berg onder vermelding van je naam.
Echter , om de incassering van de contributie eenvoudiger te laten verlopen verzoeken wij je
onderstaande machtiging voor automatische incasso te ondertekenen.
Het loopjaar is van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap opzeggen kan alleen vóór het begin
van het nieuwe loopjaar, de uiterste datum hiervoor is 31 december.
De training geschiedt op eigen verantwoording, de BRC kan niet verantwoordelijk worden gesteld.
Indien de loper medicijnen gebruikt of lijdt aan een ernstige aandoening die het lopen kan
beinvloeden (bijvoorbeeld hartkwalen) graag hier vermelden :
Aard van de aandoening:
Welke medicijnen en hoe toe te dienen:

Dit formulier maakt onderdeel uit van de statuten, notarieel opgesteld d.d 18 september 1992. Deze
statuten liggen ter inzage bij de secretaris.

Dit formulier graag inleveren bij de secretaris:
Katinka Bijl,
Lange Wetering 38, 1394 LP Nederhorst den Berg
Mailen mag ook: bergserunnersclub@hotmail.com

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

Lidnummer

(door BRC in te vullen)

Naam
Adres
PC/Woonplaats
IBAN rekeningnummer

NL

Kenmerk machtiging

contributie

Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, de Bergse Runnersclub BRC
tot jaarlijks (medio januari van het nieuwe loopseizoen) automatische incasso
van de verschuldigde contributie. De automatische incasso wordt van kracht
met de ondertekening van dit formulier door de ondertekeningbevoegde.

Handtekening

Plaats

Dit formulier graag inleveren bij de secretaris:
Katinka Bijl,
Lange Wetering 38, 1394 LP Nederhorst den Berg
Mailen mag ook: bergserunnersclub@hotmail.com

Datum

