Wedstrijdsecretaris ZBSD
Baroniestraat 11
4876 VS Etten-Leur
e-mail: secretaris@zbsd.nl

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

Voornaam:
Achternaam:
Tussenvoegsel:

M

V

Adres:
Postcode:

Plaats:

Geb. datum:
E-mail adres:

Bowling:

Zaalvoetbal:

Hardlopen:

Zwemmen:

Steun:

Veldvoetbal:
Gaarne twee pasfoto’s en audiogram meesturen (alleen actief lid)

Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden bij Zeeuws
Brabantse Sportvereniging voor de doven (ZBSD)

Handtekening:

en gaat akkoord met het Huishoudelijk regelement, zoals
beschreven op www.zbsd.nl en/of bijgaand.

Datum:

Plaats:

Kamer van Koophandel Breda: 145272, Rabobank NL32 RABO 0146 1700 40, www.zbsd.nl

Huishoudelijk reglement

Normen & waarden:
-

-

Leden hebben respect voor andere personen en ieders spullen.
Leden houden zich verre van mondelinge en lichamelijke agressie binnen en buiten
het “veld” en er wordt positief aangemoedigd. Bij ernstige overtreding van
gedragsregels kan het bestuur overgaan tot sancties.
Ongewenste intimiteiten en intimidaties worden niet geaccepteerd op straffe van
royement.

Financieel:
-

-

-

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Opzegging dient schriftelijk of per mail (secretaris@zbsd.nl) te geschieden uiterlijk 31
mei van het seizoen, anders is men verplicht zijn contributie voor het volledige nieuwe
seizoen te betalen.
Men dient de contributie te betalen voor het einde van de betalingstermijn genoemd op
de factuur.
Bij het niet tijdig betalen van de factuur heeft de vereniging het recht de speler niet
meer op te stellen voor wedstrijden, en een incassoprocedure te starten waarvan de
kosten in rekening worden gebracht bij de speler.
Boetes opgelegd door KNDSB en die het gevolgd zijn van door de KNDSB als
wangedrag aangemerkte gedragingen van spelers, coaches en/of begeleiders zullen in
principe op het betreffende lid worden verhaald. Of er sprake is van wangedrag zal het
bestuur per geval worden vastgesteld.

Het complete Huishoudelijke reglement kunt u vinden op de www.zbsd.nl en/of is
opvraagbaar bij de secretaris.

Kamer van Koophandel Breda: 145272, Rabobank NL32 RABO 0146 1700 40, www.zbsd.nl

