
INSCHRIJFFORMULIER
Welkom bij de Uden Red Sox

GEGEVENS NIEUW LID (in te vullen door nieuw lid)

Voor- en achternaam

 

Geboortedatum

Adres / Postcode / Plaats

Telefoonnummer(s)

Emailadres(sen)

ALGEMENE INFORMATIE

Inschrijven  
Inschrijven kan alleen schriftelijk. Het lidmaatschap 
loopt van 1 november t/m 31 oktober en wordt 
steeds automatisch verlengd met een jaar. 

Bij inschrijving na 1 mei betaal je altijd 
het hele bedrag aan bondscontributie en 
clubcontributie naar rato, ingaand in de maand 
dat je het inschrijfformulier inlevert. Inschrijving 
is pas voltooid als het contributiebedrag is 
bijgeschreven op onze rekening. Uden Red Sox, 
IBAN: NL62INGB0005991952 t.n.v. Honk- en 
Softbalvereniging Uden Red Sox o.v.v. jouw naam. 
Direct na betaling word je ingeschreven bij de 
KNBSB. I.v.m. de bondsverzekering kan er zonder 
registratie (lidnummer) niet worden deelgenomen 
aan wedstrijden.

Deelname aan trainingen is tot volledige inschrijving 
op eigen risico en verantwoording.  

Contributie   
De contributie is in 2 delen opgesplitst. Een clubdeel 
en een bondsdeel. Het clubdeel proberen we zo laag 
mogelijk te houden. Elk jaar wordt de clubcontributie 
vastgesteld in een algemene ledenvergadering. Het 
bondsdeel wordt door de bond vastgesteld, hierin 
zit o.a. de bondsverzekering. Op onze site zijn de 
kosten voor de contributie en de kleding terug te 
vinden.   
  
Uitschrijven  
Uitschrijvingen gaan altijd in op 1 november 
na ontvangst van de schriftelijke opzegging. 
Dit betekent dat je het hele seizoen bonds- en 
clubcontributie betaalt.

Dit inschrijfformulier graag volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de trainer/coach of mail het naar secretaris@udenredsox.nl

PORTRETRECHT / AVG 
Ondertekende geeft toestemming voor:

	 Gebruik persoonsgegevens binnen Uden Red Sox

	 Doorgeven persoonsgegeven aan KNBSB

	 Gebruik naam en beeldmateriaal op website 
 Uden Red Sox

	 Gebruik van beeldmateriaal in mailings en 
 publicitaire doeleinden van Uden Red Sox.

VOOR AKKOORD  

Datum Plaats

 

Handtekening

(Indien minderjarig handtekening van ouder/ verzorger) 
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