Aanmeldingsformulier lidmaatschap Badmintonclub Venray
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel

(van het aspirant lid)

Telefoon mobiel

(van ouder of verzorger)

ma /

E-mail

(van het aspirant lid)

E-mail

(ook van een ouder bij aanmelding jeugd)

pa /

De volgende vragen mag u vrijblijvend invullen.
Hoe kwam u in contact met BC Venray?

via clublid
: …..
via clubwebsite : …..

via advertentie : …..
via gemeentegids : …..

via schoolproject : …..
via : ………………….
Ik heb gespeeld bij:

Was u al eerder lid van een
badmintonclub?

neen

ja

Was u daar competitiespeler?

neen

ja

Zou u actief willen zijn in het bestuur?

ja

misschien

neen

Zou u actief willen zijn bij de jeugd?

ja

misschien

neen

Zou u op ad-hoc basis actief willen zijn?

ja

misschien

neen

In welke klasse speelde u?

Ik heb kennis genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub Venray en
ga daarmee door ondertekening van dit formulier akkoord. In het bijzonder met betrekking tot de
verplichting tot automatische incasso en de procedure tot beëindiging van het lidmaatschap.
Ik machtig hierbij Badmintonclub Venray om via Euro incasso het inschrijfgeld en - mits ik na de
proefperiode besluit lid te worden - de jaarlijks verschuldigde contributie van mijn rekening te innen.

Plaats
Datum
IBAN-rekeningnummer
ten name van
Handtekening
(bij aanmelding jeugd ondertekening door degene op wiens
naam de bankrekening staat)

Het lidmaatschap is gebonden aan een boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december. Het
opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail gebeuren tenminste zes weken voor het
einde van een lopend boekjaar. Bij niet tijdige opzegging ontstaat een betalingsverplichting voor het
gehele nieuwe boekjaar.
Dit formulier ingevuld en ondertekend samen met een duidelijke (pas)foto opsturen naar het
correspondentie-adres: Badmintonclub Venray, p/a Laurahof 20, 5801 JE Venray.

