web:
e-mail:
KvK:
IBAN:
BIC:

Badmintonvereniging Orion
Boskamphoek 93
7546 DR Enschede
tel.: 06-10884675

Vier-weken-opgave

www.bc-orion.nl
penningmeester@bc-orion.nl
40074618
NL91 RABO 0121 3419 25
RABONL2U

(versie 2019 / 2020)

Als je wilt weten of badmintonvereniging Orion wat voor jou is, mag je vier keer achter
elkaar op maandagavond meespelen en oefenen voordat je besluit of je lid wordt. De
jeugd speelt van 18.00 tot 19.30 uur, volwassenen tussen 19.30 en 22.30 uur.
Als je lid wil worden, vul dan een aanmeldingsformulier in. Je vindt die in de kist in de
hal of op onze website.
We willen wel graag weten wie bij ons meespeelt en daarom vragen we je dit formulier
in te vullen. Houd je zelf bij wanneer die vier keer voorbij zijn? Dank je wel.

Achternaam:
Voornaam:
Telefoon:
E-mail:

Datum:

Leeftijd:

..................

Door wie of wat ben je bij ons gekomen?

Voor meer informatie over Orion, kijk op onze website: www.bc-orion.nl.

Lidmaatschap van Orion
Contributie
De kosten van het lidmaatschap zijn:
seizoen

2019/2020
e 19,00 per maand,of
e 17,00 per maand, of
e 15,00 per maand

contributie
e gezinslid
2
e
3+ gezinslid
inschrijfgeld
bondscontributie

e 17,00
(reeds inbegrepen)

eenmalig

Iedereen mag deelnemen aan een competitie. Echter, daaraan zijn kosten verbonden,
bovenop de bovengenoemde contributie. Deze kosten zijn als volgt:
seizoen

2019/2020

jeugdcompetitie
recreantencompetitie
regiocompetitie
gebruik van veren shuttles

gratis
e 7,50
e 50,00
e 60,00

per jaar
per jaar
per jaar

Bond
Iedereen is verplicht lid van de badmintonbond, Badminton Nederland, die ook contributie
heft. Deze contributie wordt betaald via Orion. Na verwerking van de aanmelding bij Orion
wordt de digitale bondspas per e-mail toegestuurd. Hierop is ook het lidnummer vermeld.

Betaling via SEPA Euro-incasso
De contributie wordt iedere drie maanden per automatische incasso afgeschreven bij
afgifte van een machtiging. Inschrijfgeld wordt per aparte incasso geïnd op de eerste
werkdag van de eerste maand na de eerste contributie-incasso. De incassodata voor
seizoen 2018/2019 zijn als volgt:
1 augustus 2019
2 september 2019
1 oktober 2019
1 november 2018
3 februari 2020
1 mei 2020
1 augustus 2020

contributie augustus/september/oktober
kosten competitie (wanneer van toepassing)
kosten veren shuttles (wanneer van toepassing)
contributie november/december/januari 2020
contributie februari/maart/april
contributie mei/juni/juli
contributie augustus/september/oktober (seizoen 2020/2021)

De incassodata zijn tevens te vinden op de website. De Incassant ID is te vinden op
het machtigingsformulier, het machtigingskenmerk is in beginsel gelijk aan het lidnummer.
Het machtigingskenmerk, c.q. lidnummer, wordt tenminste 7 dagen voor de eerste incasso
per e-mail medegedeeld.
Wanneer u het oneens bent met een afschrijving, dan kunt u dat binnen acht weken
door uw bank laten terugboeken. Echter, het is raadzaam om eerst contact op te nemen
met de penningmeester, aangezien er werk en kosten aan een stornering zijn verbonden.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per brief of e-mail) te worden gemeld
bij de penningmeester. Opzeggingen uiterlijk drie weken voor de volgende incasso worden
nog op tijd verwerkt.

