
INSCHRIJFFORMULIER B.C. NETWERK    
GAARNE Z.S.M. RETOUR: Ledenadministratie BC NETWERK 

E-mail: secretariaatbcnetwerkede@gmail.com 
   Of inleveren in de zaal bij een bestuurslid 
(INVULLEN IN BLOKLETTERS A.U.B.) 

VOORNAAM : _____________________________________________________________________ 

ACHTERNAAM : _____________________________________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________________________________ 

WOONPLAATS : _____________________________________________________________________ 

TELEFOON :  _____________________________________________________________________ 

E-MAIL ADRES : _____________________________________________________________________ 

GEBOORTEDATUM :  O  MAN     of    O  VROUW 

O  Junior (t/m 17 jaar)                                            

Junioren hebben de mogelijkheid om competitie te spelen. De wedstrijden zijn in het weekend, over het 
algemeen op zondag in de periode september t/m januari. Voor begin van een competitie zal er een mail 
uitgaan met de vraag wie competitie wil gaan spelen. 
Heeft uw kind een rugzakje? Laat ons alstublieft weten hoe wij hem/haar het beste kunnen helpen/begeleiden. 

 

O  Senior (vanaf 18 jaar)    

Senioren hebben de mogelijkheid om competitie te spelen. Dit kan in de bondscompetitie waarbij wedstrijden in 
het weekend zijn, over het algemeen op zondag en zijn in de periode september t/m januari. Daarnaast is er een 
voor- en najaars competitie. Deze wordt door de weeks gespeeld. Voor begin van een competitie zal er een mail 
uitgaan met de vraag wie competitie wil gaan spelen. 

Voor senioren leden vragen wij ook een (pas)foto ter behoeve van het lidmaatschapskaartje.   
 
HOE HEEFT U ONZE VERENIGING GEVONDEN?: ____________________________________________________ 
 
MACHTIGING CONTRIBUTIE 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BADMINTONCLUB ”NETWERK” om per  
1 september en 1 februari van elk jaar van zijn/haar ondergenoemde IBAN-rekening bedragen af te schrijven 
wegens CONTRIBUTIE  
  
IBAN-rekening :  
 
Datum:    Handtekening: 
 
 
  



Belangrijke aanvullende informatie in het kader van de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, kortweg A.V.G. 
 
De gegevens die je met het aanmeldingsformulier aan ons verstrekt, worden: 
1.       Gebruikt door het bestuur van BC Netwerk als basis voor je lidmaatschap. 
 
2.       Alleen de gegevens die nodig zijn voor het lidmaatschap van Badminton Nederland  worden 
door BC Netwerk verstrekt aan de Bond. Lidmaatschap van de Bond is een essentieel onderdeel van 
het lid zijn van BC Netwerk. 
 
3.       BC Netwerk geeft geen enkele informatie uit het formulier hierboven door aan derden. 
 
Gebruik beeldmateriaal: 
Het kan voorkomen dat er tijdens de trainingen of wedstrijden foto’s en/of filmpjes gemaakt worden 
en dat die foto’s en/of filmpjes op onze website of onze facebookpagina terecht komen. 
Wij vragen daarvoor aan jou toestemming. 
In het geval dat je alsnog bezwaren hebt, worden de desbetreffende foto’s en/of filmpjes zo snel 
mogelijk van de site gehaald of van facebook verwijderd. 
 
Ik heb de aanvullende informatie gelezen en ben mij daarvan bewust: 
 
  
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
BEEINDIGING LIDMAATSCHAP 
Het lidmaatschap kunt u steeds per 1 september of 1 februari beëindigen door dit schriftelijk voor 1 juli of  
1 december te melden aan de ledenadministratie. 
 
 

NIET INVULLEN S.V.P. (deze gegevens zijn bedoeld voor de ledenadministratie) 

LID PER :  

 
Contributie 

Inschrijfgeld (éénmalig) € 15,00   
Junior (t/m 17 jaar)   € 85,00 Per 5 maanden 
Senior (vanaf 18 jaar)  € 100,00  Per 5 maanden 
Bijdrage voorjaars-/najaarscompetitie  € 25,00  Per competitie 
Bijdrage jeugdcompetitie € 25,00    
Bijdrage regio/bondscompetitie € 50,00   

 


