
    Contributiereglement 
Zoals bij iedere vereniging moet ook bij BC HET ANKER contributie betaald worden. 
De contributie van onze vereniging wordt voor ieder lid automatisch geïncasseerd. 
Hiervoor dient u het aanmeldingsformulier te voorzien uw bank- of gironummer en  
handtekening en daarna te retourneren aan de secretaris. 
LET OP dat voor het verlenen van de machtiging het aanmeldingsformulier dient te 
worden ondertekend door de rekeninghouder. 
De machtiging die u hebt afgegeven stelt de vereniging in staat eenmaal per 
kwartaal de contributie van uw rekening af te schrijven.  
De incasso vindt plaats omstreeks de 15de in de maand januari, april, juli en oktober 
van elk jaar. 
De hoogte van de te betalen contributie hangt af van de leeftijd van het lid.  
Er bestaan drie contributiecategorieën die het volgende bedrag per kwartaal 
betalen: Jeugdleden tot 12 jaar € 22,50; 
Jeugdleden van 12 jaar tot 18 jaar € 28,50; 
Seniorleden vanaf 18 jaar € 37,50;
Gast spelers: € 4,00 per avond.

Aanmelding: Bij aanmelding betaalt u contributie vanaf de eerste volle maand, na de 
maand van aanmelding. 
Voorbeeld: aanmelding op 7 april, contributie verschuldigd vanaf 1 mei. 
Afmelding: Bij afmelding betaalt u contributie t/m het kwartaal van afmelding. 
Daarna wordt de contributie incasso stopgezet. 
Voorbeeld: Afmelding op 28 oktober, laatst te betalen maand is december. 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (ook mogelijk per E-
mail) bij de secretaris plaats te vinden.  

Julianalaan 25. 
6124 AG Papenhoven, 
tel. 046-4856571
Email 7540@badminton nl



Wijziging van leeftijdscategorie: 
Op het moment dat een lid van leeftijdscategorie wijzigt, geldt dat voor het hele 
kwartaal aan contributie welke voor de nieuwe leeftijdscategorie verschuldigd is. 

Ziekte : In geval van ziekte geldt dat, indien een lid langer dan 1 maand ziek is, hij/ 
zij dit meldt aan de penningmeester. Vanaf de ziekmelding tot aan de betermelding  
is dan slechts de helft van de normale contributie verschuldigd. 

Reductie: 
 Indien van een gezin reeds drie personen lid zijn en een vierde lid wordt 
aangemeld, zal voor de contributie van het vierde lid slechts de helft van de 
reguliere contributie in rekening worden gebracht. 

Inschrijfgeld: 
Het inschrijfgeld kan op de volgende twee manieren worden betaald: 
- Contant bij de secretaris gelijk met inlevering van het inschrijfformulier; 
- automatische incasso, in dit geval zal het inschrijfgeld eenmalig bij de 
incasso van de eerste contributietermijn geïncasseerd worden. 

Bij vragen over het bovenstaande of over incasso's die hebben plaatsgevonden, 
kunt u contact opnemen met ondergetekenden. 

Secretaris Dirk Poppelier 
Penningmeester Eugenie Clement 
(Zie voor hun telefoonnummers en E-mailadressen de link Contact op onze website 
www.BCHetAnker.nl) 

(Adm. Contributiereglement 2011+ kleine aanpassing 2022) 

http://www.bchetanker.nl/



