
                                                          

CONTRIBUTIE UBC 2020 / opzegging lidmaatschap 

 

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso van uw rekening afgeschreven. 

( Uw akkoord geeft u op het aanvraagformulier en doorlopende machtigingsformulier 

d.m.v. uw handtekening)   

 

De incasso van de contributie ( bedragen per 1 januari 2020): 
 

Junioren: 
De contributie voor de vereniging en de bondscontributie/competitiebijdrage voor de 

badmintonbond wordt aan het begin van ieder kwartaal van uw rekening afgeschreven. 

Deze bedraagt: 

-  tot 18 jaar € 26,25 per kwartaal ( is inclusief € 6,25 bijdrage badmintonbond ). 

 

De bondscontributie is verschuldigd o.g.v. het lidmaatschap per 1 januari van ieder jaar,  

( Schriftelijk afmelden voor 1 december is tijdig ). 

Deze contributie voor de badmintonbond wordt door de vereniging in 4 kwartalen 

geïnd. Bij afmelding gedurende het jaar dient het restant jaarbedrag betaald te worden.   
 

Eenmalig zijn inschrijfkosten/administratiekosten verschuldigd van € 2,50.  

 

Senioren: 
De contributie voor de vereniging wordt aan het begin van ieder kwartaal van uw 

rekening afgeschreven. Deze bedraagt: € 55,00 per kwartaal ( met veer spelend ). 

                                        Deze bedraagt: € 47,50 per kwartaal ( niet met veer spelend ). 

                                        ( beide zijn inclusief € 7,50 bijdrage badmintonbond ).    

 

De bondscontributie is verschuldigd o.g.v. het lidmaatschap per 1 januari van ieder jaar,  

( Schriftelijk afmelden voor 1 december is tijdig ). 

Deze contributie voor de badmintonbond wordt door de vereniging in 4 kwartalen 

geïnd. Bij afmelding gedurende het jaar dient het restant jaarbedrag betaald te worden. 

   

Eenmalig zijn inschrijfkosten/administratiekosten verschuldigd van € 2,50. 

 

Opzegging lidmaatschap: 
Ga naar www.ulftse-bc.nl en ga naar Clubinfo en klik op Contributie /opzeggen. 

Of d.m.v. het formulier: Afmeldingformulier lidmaatschap en intrekken machtiging 

incasso, die liggen in de UBC kast in de sporthal. 

 

Ziekte, blessure of zwangerschap: 
Mocht een lid door b.v. ziekte, zwangerschap of een blessure langdurig niet aan de 

trainingen of speelavond kunnen deelnemen, dan kan bij de penningmeester een verzoek 

worden ingediend tot vermindering van de hoogte van de contributie. 

Dit zal ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. 

 

 

LEDENADMINISTRATIE: Piet Rissewijck 

                                                                                        Berkelstraat 10 

                                                                                        7071 VJ ULFT 

                                                                                        Tel: 06-30779278 

 EMAIL: ledenadministratie@ulftse-bc.nl 

 

http://www.ulftse-bc.nl/
mailto:piet.rissewijck@gmail.com

