
sv Blue Devils, Meppel,
vereniging voor honkbal, softball en jeu de boules.

DATUM : 20..

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R  2020
Secretariaat s. v. Blue Devils
Correspondentie adres:
F. van Hooff
Parnassia 2
7944 PR Meppel
Tel.: 0522 - 741922
E-mail : leden@bluedevilsmeppel.nl
IBAN: NL93INGB0006620342

A. De contributieverplichting geldt vanaf het moment van lid worden tot aan het eind van het kalenderjaar.

B. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. 

Uiterlijk 1 december van het jaar bij het secretariaat!!

C. Voor ouders/verzorgers van jeugdleden geldt de verplichting dat zij, indien mogelijk, tijdens het seizoen  

optreden als vervoerder.

D. In het kader van “help uw vereniging” hebben we bij Blue Devils de regel dat leden (vanaf 18 jaar) of ouders van

minderjarige leden minimaal 2 keer per jaar een vrijwilligers activiteit doen.

Dit kan o.a. bestaan uit een bardienst, veldonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden o.i.d.

E. Door ondertekening van dit formulier geeft U Blue Devils toestemming om via ClubCollect contributie en overige verschuldigde

bedragen te incasseren

IBANnummer op naam van :

Mijn voorkeur gaat uit naar: Contributie per jaar:

€

    Honkbal Pupillen (8  t/m 12 jr.) €

€

€

    Honkbal Junioren/Senioren (vanaf 18 jr.) €

    Dames Softball (vanaf 18 jr.) €

    Heren Softball (vanaf 18 jr.) €

€

€

    Vrienden van Blue Devils €

165,00

60,00

230,00

230,00

180,00

230,00

    Recreatie Softball

    Honkbal Junioren (16 t/m 17 jr.)

Voor leden, welke jonger zijn dan 16 jaar, moet de handtekening van een ouder of voogd geplaatst worden.

    Niet-spelend

Van een gezin met meerdere spelende leden allen woonachtig op hetzelfde adres, wordt vanaf het 4e jongste spelende lid geen 

contributie meer gevraagd.

50,00

    Honkbal Aspiranten (13 t/m 15 jr.) 

______________________________________
Handtekening : ______________________________________

    Bee-ball  (6 tot 8 jr.) 115,00

145,00

165,00

E-mail adres : ______________________________________
IBANnummer : ______________________________________

Geboortedatum : ______________________________________
Telefoonnr. : ______________________________________

Woonplaats : ______________________________________

Voornamen (voluit) : ______________________________________
Adres : ______________________________________

Met dit formulier kunt u zich aanmelden bij S.V. Blue Devils

[Graag in blokletters of het liefst digitaal insturen!!]

Naam : ______________________________________

Postcode : ______________________________________


