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Hierbij geeft ondergetekende zich op als lid van de Heerder Badminton Club: 
 

Achternaam en 
Voorletters 

:  

Roepnaam :  Man/Vrouw 

Adres :  

Postcode en 
Woonplaats 

:  

Telefoonnummers : Huis :  

  Mobiel :  

Emailadres :  Geb. datum  

Beroep :  / Student/ Scholier 
 

Ik was dit kalenderjaar wel/niet eerder lid van de Badminton Bond 

Zo ja, naam 
vereniging 

:  Bondsnummer :  

 

Ik ben in contact gekomen met de Heerder Badminton Vereniging door middel van: 

 
 
Ik wil mij graag inschrijven als: 

Recreantspeler:  Recreant  

  Recreant +  training  

  Recreant +  training + recreantencompetitie 

  Recreant +  recreantencompetitie 

Competitiespeler:  Teamtoekenning gaat iom competitieleider 

Jeugdspeler  Recreatief 

  Recreatief + training  

  Recreatief + training + competitie 
 
 
Aanvullende informatie: 
 

 U bent eenmalig inschrijfgeld verschuldigd als jeugdlid van 10,- euro en voor senior lid van 15,- 
euro. 

 Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie voor 1 december of voor 1 juni. 
De contributie is verschuldigd over de periode januari tot en met juni en over de periode juli tot en 
met december. Bij te late afmelding moet de contributie over het volgende halfjaar worden 
betaald. 

 Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door een van de ouders/verzorgers mede te laten 
ondertekenen. 

Aanmeldingsformulier 
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 Uw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend voor verenigings gerelateerde 
activiteiten worden gebruikt en worden, met uitzondering van de bond Badminton Nederland, niet 
aan derden verstrekt. 

 HBC en haar bestuur is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, letsel of ander 
tekortkoming voortkomend uit het lidmaatschap van de club 

 U verklaart zich als lid of ouder/verzorger van een lid bekend met het feit dat u verplicht kan 
worden een aantal malen per jaar dienstverleningswerkzaamheden voor de vereniging te 
verrichten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan zaalwacht of ondersteuning bij toernooi. 

 De contributie wordt automatisch geïncasseerd. 

 Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt de contributie naar rato verrekend 
 

Wanneer u uw handtekening op dit aanmeldingsformulier zet, betekent dit dat u akkoord 
gaat met bovenstaande voorwaarden. 
 
 

Handtekening: 
 
 
 
 
(handtekening ouders/voogd indien 
betrokkenen jonger is dan 18 jaar) 

Datum: 

 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
Automatische Incasso 
 

De ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Heerder 
Badminton Club om de verschuldigde contributie per kwartaal af te schrijven van 
zijn/haar bank- of gironummer. 

Bank- of gironummer  

IBAN Code  
 

Indien de rekening op een andere naam staat, s.v.p. hier de naam van de rekeninghouder 
vermelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

 

Handtekening: 
 

 

 
 
 
 
 
Dit formulier inleveren bij / zenden aan:  
Heerder Badminton Club 
p/a Jeanine Hulleman 
Langeslag 5 
8181 GN Heerde 


