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INSCHRIJFFORMULIER B.S.C. ALMERE’90 
 

  Lidnummer  
Naam en 
voorletters 

 Roepnaam  

Adres  Postcode en 
plaats 

 

Geboorte 
datum 

 Geslacht M  /  V 

Telefoon-
nummer 1 
(speler) 
 

 Telefoon-
nummer 2 & 
3 (ouder) 

 

E-mailadres speler / speelster  

E-mailadres ouders (indien <18 
jaar) 

 
 

2e E-mailadres ouders (indien < 18 
jaar  

Contact via ouder? Ja / Nee 

Beroep  

Meld zich 
aan voor 

Honkbal / Softbal / Slowpitch / Beeball / trainend lid Honkbal / trainend 
lid Softbal / niet trainend lid    (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Eerder lid van honk-of softbalvereniging Ja / Nee  

Overschrijfformulier ingevuld Ja / Nee  
 

 

VERENIGINGSPLICHT 
Voor het goed functioneren van de vereniging dient iedereen zijn steentje bij te dragen om te zorgen dat 
alles goed verloopt (Per jaar verwachten wij minimaal 16 uur vrijwilligerswerk van u). Zie ook Statuten 
en huishoudelijk reglement art. 43/50 op www.almere90.nl  
Voor jeugdleden <18 geldt dat ouders / verzorgers deze taak op zich nemen. 
Geeft u aan waar uw voorkeur naar uit gaat: Kantine / commissie / onderhoud / coaching / anders 

 
Indien anders: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Let op: ook pagina 2 moet worden ingevuld  

Tijdens wedstrijden worden er voor promotiedoeleinden op de website en sociale media regelmatig foto’s  
of opnames gemaakt. 

Speler/ ouder gaat akkoord dat foto’s en opnames  t.b.v. promotie gebruikt mogen worden  

Speler/ ouder gaat NIET akkoord dat foto;s en opnames t.b.v. promotie gebruikt mogen worden.     
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MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO / OVERBOEKEN CONTRIBUTIE 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan B.S.C. Almere’90 om bedragen 
van zijn / haar bankrekening af te schrijven wegens contributie voor hierboven genoemde speler / 
speelster.  
Gewenste betaling � 

� 

 

3 Incasso termijnen (januari / februari / maart) 
 

Bedrag ineens (bij lidmaatschap na 15 Januari zelf ineens overboeken!) 
Vanaf het jaar erna kan er, bij ondertekening, wel worden geïncasseerd. 

Naam rekeninghouder  
 

Rekeningnummer (IBAN)  

(E-mail)Adres tbv factuur  

Handtekening 
rekeninghouder 

 
 
 
 

 
 
Datum:        Plaats: 
 
Handtekening: (indien jonger dan 18 jaar, dan ook de 

handtekening van ouder / verzorger / voogd) 
 

 

Extra informatie 
• Leeftijd = bereikt in 2019 
• Leden die na 1 oktober lid worden betalen voor de rest van het kalenderjaar een vast 

contributiebedrag van € 25,00.   
• De contributie wordt geïnd in drie gelijke termijnen: eind januari, eind februari en eind 

maart 
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