Ledenadministratie:
Stephanie Pierre tel.: 0472 34 31 70

Beste BCD leden en toekomstige leden,

januari 2019

In deze brief vind je de informatie om je lidmaatschap bij B.C.D. voor het jaar 2019 in orde te brengen.
De B.C.D. ledenbijdrage voor 2019
 138 EUR standaard lidmaatschap;
 159 EUR lidmaatschap voor niet-gebrevetteerde nieuwe leden, die zich inschrijven tussen
september 2019 en december 2019. Dit lidmaatschap loopt tot eind 2020;
 100 EUR als zwemmer (= je bekomt geen CMAS brevet) of niet-actief lid
 90 EUR indien je bij B.C.D. aansluit als tweede lid (= reeds lid van een andere NELOS club)
Bezorg gelijktijdig en ten laatse op 31 januari 2019 aan het secretariaat:
- Je DUIKBOEKJE met stempel van recentste doktersbezoek (voor gebrevetteerde duikers).
- Het MEDISCH ATTEST op het strookje van het voorgedrukt formulier1, zie document Medische Fiche
Nelos. Dit medisch attest moet dateren na 15 december 2018.
Vanaf de leeftijd van 45 jaar is ook om de 5 jaar een E.K.G. onder belasting verplicht.
- Het ondertekende INSCHRIJVINGSFORMULIER.
- De meeste ziekenfondsen betalen een deel (+/-30 EUR) van het lidgeld van een sportclub terug. Op de website
van je ziekenfonds vind je een formulier voor de aanvraag van een terugbetaling . Breng dit document mee bij je
inschrijving en we vullen het graag voor je in.

Fundamenteel is ook het overmaken van je bijdrage ten vroegste op 1 januari en ten laatste op 31
januari 2019, uitsluitend door overschrijving met vermelding Naam en Lidgeld BCD 2019 op rekeningnummer:
BE81 4245 5009 7124 (KREDBEBB) van Bevers Castors Diving

Agenda:
Kersttartifletteduik: duikplaats Zeelandbrug op 23/12/2018 om 13u30.
Winterstop: laatste training op 19/12/2018
Eerste training met receptie op 09/01/2019
BCD Eetfestijn 16/03/2019-17/03/2019

Beste wensen van uw BCD bestuur

1

Geen medisch attest = geen inschrijving bij Nelos = niet trainen noch duiken → want geen verzekering!

INSCHRIJVINGSFORMULIER B.C.D. 2019
ALLES VOLLEDIG MET BLOKLETTERS INVULLEN!2
en overhandigen aan het secretariaat met
het strookje van het verplicht medisch onderzoek en het duikboekje3.

Naam : .................................................................................................................................. M / V4
Voornaam : ........................................................................................................................................
Straat: .......................................................................................................... Nr. ............. Bus ............
Postcode: … … … … Gemeente: .............................................................................................
Telefoonnummer5: …………………………….… GSM5: .............................................................
E-mail5: .............................................................................................................................................
Indien dit doorheen het jaar zou veranderen, gelieve dit dan meteen door te geven aan Stéphanie Pierre!

Geboorteplaats: ............................................… ........................ Geboortedatum: . . / . . / . . . .
Laatste doktersonderzoek (na 15/12/2018) . . / . . / . . . .
Laatste EKG
. . / . ./ . . . .
BREVET 6:
 Zonder

 Niet NELOS-brevet7: ..................................................................................

Gehomologeerd NELOS brevet 

Duiklicentienummer NELOS8: ......................

____________________________________________________________________________________________________________________________

Schrijft u bij "BEVERS CASTORS DIVING vzw" in als: “duiker” / ”zwemmer” / ”niet-actief-lid”:
en dit als ‘eerste" lidmaatschap?
JA / NEE3
Bent u momenteel nog aangesloten bij een andere duikclub?
indien ja:
naam van de club: .....................................................
Adres: ........................................................................

JA / NEE3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bepalingen van de statuten en van het reglement van inwendige orde9 van B.C.D. en deze te aanvaarden.
Ondertekend op.....................................
Handtekening van het lid

Handtekening van ouder(s) of voogd(en)*

*BELANGRIJK:
Voor minderjarigen is ook de handtekening van de ouder(s) of de voogd(en) vereist. Indien u als ouder of voogd dit formulier
ondertekent, geldt het vermoeden dat de minderjarige waarover u het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent
met uw toestemming deelneemt aan alle clubactiviteiten waarop hij of zij zich aanbiedt (inclusief clubduik en
in het buitenland)

2

Vak bestemd voor het secretariaat

Lidgeld : .....................................
Betaald op :.................................
Overschrijving............................

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BCD Castors Diving (Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren), voor ledenbeheer via de NELOS-database en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op e-mails hieromtrent, volstaat het ons dat mee te delen op vanderhulst.sarah@gmail.com. Via chimp_1989@hotmail.com, kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze
vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.bcd-duikclub.be.
3
Alleen voor NELOS-gebrevetteerde duikers
4
Schrappen wat niet past
5
Alleen die nummers vermelden die mogen bekendgemaakt worden aan al de leden. Indien onder de 18 jaar, gelieve eveneens e-mailadres voogd te vermelden.
6
Nelos-brevetten invoeren is niet meer nodig, zit allemaal in Nelos-database.
7
Vermeld hier de organisatie en het soort brevet bij die organisatie
8
Dit is het registratienummer van NELOS vooraan in je duikboekje
9
Statuten en reglement te verkrijgen op het secretariaat of op de website http://www.bcd-duikclub.be

