Aanmeldingsformulier

versie 2018.1

Keuze lidmaatschap:
* Seniorlid
* Jeugd = tot 18 jaar
Niet invullen
Ingangsdatum

Invullen met blokletters
Achternaam
Voorletter(s)

Lidnummer

Roepnaam
Geb.datum

Bondsnummer
Betaling

M/V*

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnr.

Mobielnr.

E-mailadres
Ingeschreven

Reeds eerder lid van een badmintonvereniging?
J/N*

van

te

Bondsnr.
Aavullende informatie
u Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar
verlengd.
v Opzeggen 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.
w U bent verplicht de contributie vooruit te betalen vanaf het moment dat u als lid wordt toegelaten, bij voorkeur via
automatische incasso. Bij andere betaalwijzen ontvangt u een factuur en worden administratiekosten in rekening gebracht
(€ 3,00 per factuur).
x Leden onder de 18 jaar moeten dit formulier door een van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen.
y U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.
z Bij de keuze voor jaarbetaling wordt eenmalig de periode ingangsdatum-einde jaar in rekening gebracht.
{ Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Badminton Club Culemborg om per de 25e van de
eerste maand van de gekozen betalingsperiode een bedrag af te schrijven wegens contributie en/of competitie- dan wel
trainingsbijdrage.
Overzicht contributies en bijdragen per 01-01-2018
Algemeen
Jaar
Kwartaal
€
18
,00
€ 4 ,50
Seniorlid
€ 134,00
€ 35,00
Jeugdlid
- Vanaf het 3e inwonende gezinslid geldt een korting
van € 50,00 per jaar

Rekeningnummer (IBAN)

Competitie
Competitie veer
Competitie nylon
Comp jeugd veer
p jeu n n
ra n n veer
ra n n n n

Ten name van

€ 140,00
€ 5,00
€ 110,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 55,00

Betalingsperiode
kwartaal | jaar

Ondergetekende(n) gaat(n) akkoord met bovenstaande voorwaarden

Handtekening

Plaats

Datum

Badminton Club Culemborg | P/A Lindenboom 6 4101 WH C'borg | www.bcculemborg.nl | secretariaat@bcculemborg.nl
Verenigingsnummer: 03149

|

Kamer van Koophandel: V 156189

|

Bankrekening: NL18 RABO 0145 5703 47

