Badmintonclub “Flits”, Wierden
Secretariaat: G.J. Kerkdijkweg 11
7687 AP Daarlerveen
E-mail:
info@bcflits.nl
Website:
www.bcflits.nl

AANMELDINGSFORMULIER
GRAAG INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam en voorletters

: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Roepnaam

: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adres

: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Postcode en woonplaats : | _ | _ | _ | _ |
Geboortedatum

|_|_|

|_|_|_|_|
m/v*
|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

: |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

Let op: Indien het een aanmelding betreft van een jeugdlid jonger dan 16 jaar dient
ondertekening te geschieden door een ouder/verzorger van het betreffende lid.
Telefoonnummer

: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail adres

:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

jeugdleden: e-mail ouder :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

gratis badmintonracket / €20 korting *

1.

Als welkomstgeschenk kies ik:

2.

Bent u eerder lid geweest van een badmintonclub?

3.

ja / nee *

Zo ja: bij welke vereniging?

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In welke klasse en wanneer voor het laatst?

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Uw bondsnummer is/was:

|_|_|_|_|_|_|

Hoe bent u bij onze vereniging gekomen?

(b.v.: via kennissen of internet)

……………………………………………………………………………………………………….
4.

Wilt u via e-mail op de hoogte worden gehouden van actueel Flits nieuws?

ja / nee *

Door ondertekening machtigt u BC Flits tot het automatische incasseren van
contributiegelden en gaat u akkoord met de op de achterzijde genoemde voorwaarden.
Rekening (IBAN !):

|N|L|_|_|_|_|_|_|0|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Op naam van:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Handtekening:

............................................................................................

Datum:

|_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij het secretariaat. Zie briefhoofd
voor het adres.
*) doorhalen wat niet van toepassing is
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Voorwaarden behorend bij aanmelding lidmaatschap:
1. Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.
2. Wanneer u besluit lid te worden bent u verplicht om contributie te betalen. De contributie wordt
automatisch van uw rekening afgeschreven volgens onderstaande tabel (bedragen 2020)*:
Maand
Senioren
Jeugd
januari t/m juni
6 x € 25,45
6 x € 16,75
juli en augustus
€ 0,00
€ 0,00
september t/m december
4 x € 25,45
4 x € 16,75
Totaal
€ 254,50
€ 167,50
*) Bedragen zijn inclusief bondsafdracht voor Badminton Nederland.
Raadpleeg de website www.bcflits.nl voor actuele bedragen.
3. Bij een contributiewijziging zal de vereniging zelf zorg dragen voor het aanpassen van de incasso
bedragen.
4. Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 per aanmelding. Nieuwe leden zonder bondsnummer betalen
€10,00 extra voor de inschrijving bij Badminton Nederland.
5. De penningmeester zal u na uw aanmelding bericht sturen welk contributiebedrag u verschuldigd
bent voor de rest van het lidmaatschapsjaar en wat het eerste incasso bedrag zal zijn.
6. Wanneer de penningmeester het eerste incassobedrag heeft ontvangen krijgt u een label aan het
labelbord met daarop uw naam (alleen voor senioren).
7. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of via de website geschieden. Een lidmaatschap duurt
minimaal 6 maanden. Na 6 maanden is de opzegtermijn 1 kalendermaand.
8. Wanneer een lid nog geen 18 jaar is moet dit aanmeldingsformulier door één van de ouders of
verzorgers ondertekend worden.
9. Competitiewedstrijden moeten gespeeld worden in BC Flits clubkleding. Deze is via BC Flits aan
te schaffen.
Voorwaarden welkomstgeschenk:
1. Bij aanmelding kunt u kiezen uit een gratis badmintonracket of € 20,00 korting bij de 1e betaling.
2. Het badmintonracket betreft een goede kwaliteit racket geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. De vereniging verzorgt zelf de inkoop en bepaalt het merk en type.
3. Personen die de afgelopen 24 maanden al lid zijn geweest van BC Flits komen niet in
aanmerking voor een welkomstgeschenk.
Aandachtpunten en punten ter informatie voor leden:
1. Deelname aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico.
2. Adreswijzigingen dienen schriftelijk of via de website gemeld te worden.
3. Wanneer u als lid wordt ingeschreven bij BC Flits, wordt uw aanmelding doorgegeven aan
Badminton Nederland.
4. U ontvangt van Badminton Nederland een bondsnummer welke u nodig heeft als u
competitiewedstrijden wilt gaan spelen.
5. U wordt de gelegenheid geboden trainingen te volgen, voor competitiespelers zijn de trainingen
verplicht.
6. Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage in de zaal. Om een kopie kan worden verzocht bij de
secretaris.
7. BC Flits conformeert zich aan de privacywet (AVG). De wijze waarop hieraan invulling wordt
gegeven staat vermeld in de privacy verklaring op onze website www.bcflits.nl.
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