
Aanmeldingsformulier

Achternaam

Voornaam (roepnaam)

Man / vrouw 

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Email-adres

Bankrekeningnummer 

Handtekening
Bij jeugdleden (onder 18) 
ouder of voogd(es)

Aanvullende informatie

Bent u al eens eerder lid van een Badmintonvereniging geweest?

Zo ja welke vereniging?

Wil je in de toekomst eventueel competitie spelen?

Wat zijn je hobby's?

Ben je bereid als vrijwilliger mee te helpen?

Voorletters

Geboortedatum



Doorlopende machtiging SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonclub Denekamp
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Badmintonclub Denekamp
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

Adres

Postcode

Land* 

Rekeningnummer [IBAN] 

Bank Identificatie [BIC]** 

Datum

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Aandachtspunten en punten ter informatie voor leden
1 Waneer u besluit lid te worden, bent u verplicht om per kwartaal de contributie te betalen: 

De contributie bedraagt per 1 januari 2019 per kwartaal:

Senioren: € 66,-

Junioren:

2

3 Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per aanmelding

4 Wanneer u als lid wordt ingeschreven bij BC Denekamp wordt uw aanmelding doorgegeven aan de Badmintonbond Nederland.

5 U ontvangt van Badminton Nederland een bondsnummer welke u nodig heeft als u competitiewedstrijden wilt gaan spelen

6 Jaarlijks is er een bedrag voor bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt

ongeveer € 35 voor junioren € 50,- voor senioren 

7 Opzegging kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat of via de mail (ferencschopbarteld@gmail.com) 

8 Adreswijzigingen dienen schriftelijk bij het secretariaat of via de mail (ferencschopbarteld@gmail.com) gemeld te worden

9 Wanneer een lid nog geen 18 jaar is moet dit aanmeldingsformulier door één van de ouders/verzorgers ondertekend worden

Wil je dit fomulier zo spoedig mogelijk inleveren bij de penningmeester:
Ferenc Schopbarteld, de ijvogel 5, 7591 JK Denekamp

Handtekening:

Woonplaats

Contributie Badminton

De ijsvogel 5
Badmintonclub Denekamp

Reden Betaling:
Kenmerk machtiging:
Incassant ID: 
Postcode:
Adres:
Naam:

NL17ZZZ400740080000
7591 JK Plaats: Denekamp Land: Nederland

dit is gelijk aan uw bondsnummer

€ 48,-

De afschrijving van de contributie geschiedt altijd aan het begin van het kwartaal waarvoor betaald dient te worden


