Aanmeldingsformulier Floorball Flames Nijmegen
Hot Shots leden -- Seizoen 2018-2019
Naam:
Geslacht:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

E-mailadres 1:
E-mailadres 2 (ouder/voogd):
Tel:

Naam rekeninghouder:

Rekeningnummer (met IBAN):
Heb je eerder floorballcompetitie gespeeld bij een club in Nederland of in het buitenland (m.u.v.
Hotshots)?
Vrijwilligersinspanning
Mogen we u benaderen voor vrijwilligerswerk voor diverse activiteiten of projecten binnen de
Floorball Flames?

Type lidmaatschap
De onderstaande tabel geeft de verschillende lidmaatschappen en prijzen (in euro’s) weer van de
Floorball Flames.
Senioren

Aankruisen

Contributie*

Hot Shots lid competitie (incl dinsdag training)
Hot Shots lid competitie + donderdag training
Hot Shots trainingslid dinsdag
Hot Shots trainingslid dinsdag + donderdag

O
O
O
O

€150,€200,€90,€140,-

Contributie*
(halfjaar)
€125,€137,50
€45,€70,-

*Bij inschrijving na de start van het seizoen wordt de contributie naar rato berekend.
Voor competitieleden gelden een aantal regel
● Als competitie lid ga je een verplichting aan voor een volledig seizoen. Daarom betaal je
altijd de volledige competitiecontributie. Hierop geldt één uitzondering: een teamlid kan de
tweede helft van het seizoen vrijgesteld worden van de trainingsbijdrage uit de contributie,
mits de afwezigheid voor de start van het seizoen is aangekondigd.
● Stoppen met competitiedeelname kan niet, omdat je jezelf gecommitteerd hebt aan het
team. Uitzonderingen zijn aankondiging bij start van het seizoen i.v.m. wereldreis/
buitenlandse stage of instromen per 1 januari of ernstige langdurige blessure
Trainingsleden kunnen bij de Flames terecht op maandag, dinsdag of donderdag.
● Trainingslidmaatschappen worden aangegaan voor één jaar, maar zijn opzegbaar per
maand. Verschuldigde contributie wordt berekend naar rato van de duur van het
lidmaatschap.

Ik machtig hierbij Floorball Flames Nijmegen om jaarlijks de verschuldigde contributie van mijn
rekening af te schrijven. Ik ga akkoord met betaling in termijnen (2x per seizoen) Mocht u in
maandelijkse termijnen willen betalen, neem dan contact op via
penningmeester@floorballflames.nl.
Het lidmaatschap en de machtiging gelden tot schriftelijke wederopzegging tenminste een maand
voor het einde van het boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Voor gelezen en akkoord
Naam en handtekening rekeninghouder

Datum en plaats

