welkom bij

Badminton Club Culemborg!
2018-02

Aanmeldingsformulier
Invullen met blokletters
Achternaam

Voornaam

Geb. datum

Geslacht

Adres

Telefoon

Postcode

Mobiel

Woonplaats
Ben je reeds eerder lid geweest van een badmintonvereniging?
 nee  ja, van

E-mail

 vrouw

 man

06 -

Bondsnummer

Contributie en voorwaarden
Jeugdlid basiscontributie
Seniorlid basiscontributie
Gezinskorting

Jaar
€134,00
137,00
€189,00
195,00
€ 50,00
50,00

3mnd
€ 35,00
36,00
€ 48,50
51,00
€ 12,50
12,50

Bij BCC kun je ook competitie spelen en/of trainen. Dit is er
voor jeugd- en seniorleden. Hieraan zijn extra kosten
verbonden, die je kunt vinden op www.bcculemborg.nl

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.
Opzeggen doe je per e-mail of brief bij de secretaris van de vereniging. Een opzegging is rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging van de
secretaris. In afwijking op de statutaire regels (opzegtermijn 1 jaar) kan per kwartaal worden opgezegd. Opzeggen kan tot 1 maand voor
het nieuwe kwartaal. Je bent verplicht de contributie vooruit te betalen vanaf het moment dat je als lid wordt toegelaten, bij voorkeur
via automatische incasso. Bij andere betaalwijzen ontvangt je een factuur en worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 3,00
per factuur). De gezinskorting is geldig vanaf het derde inwonende gezinslid. Bij de keuze voor jaarbetaling wordt eenmalig de periode
ingangsdatum-einde jaar in rekening gebracht. Je wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Badminton Club Culemborg om per de
25e van de tweede maand van de gekozen betalingsperiode een bedrag af te schrijven voor contributie en/of competitie- dan wel
trainingsbijdrage. Leden onder de 18 jaar (jeugdlid) moeten dit formulier door een van de ouders/verzorgers laten ondertekenen.

Rekeningnummer (IBAN)
Op naam van

Betaling per

 Jaar  3mnd

Toestemmingsverklaring (zie ook onze privacy policy op www.bcculemborg.nl)
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en
dergelijke. Ook willen we o.a. speelschema’s en wedstrijduitslagen publiceren waar jij mogelijk in voor komt. Met dit formulier vragen
wij je toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken. Als je meedoet aan of aanwezig bent bij door de vereniging
georganiseerde activiteiten, gaan we ervan uit dat je geen bezwaar hebt dat er foto’s genomen en gepubliceerd worden waarop jij
eventueel te herkennen bent. Uiteraard kun je altijd vragen om de betreffende foto te verwijderen door een e-mail te sturen.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:



Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden en geeft toestemming voor de door mij
aangekruiste gegevensverwerking
Handtekening
Naam
Plaats
Datum
Badminton Club Culemborg | www.bcculemborg.nl | secretariaat@bcculemborg.nl | p.a. Lindeboom 6 4101WH Culemborg
Verenigingsnummer: 03149 | Kamer van Koophandel: V156189 | Bankrekening: NL18 RABO 0145 5703 47

