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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Badmintonclub BADGE en zal dienovereenkomstig de statuten en reglementen naleven. 

Badmintonclub BADGE is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB). 

 

De contributie (inclusief bondsbijdrage, training, gebruik van shuttles, maar exclusief competitiebijdrage) wordt ieder jaar op de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld en bedraagt met ingang van 1 januari 2016 voor: 

 

Senioren - die 01 januari 18 jaar zijn - € 215,40 

Junioren                 - beneden de 18 jaar - € 133,50 

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig - €   11,50 

 

De contributie zal 2 keer per jaar worden geïncasseerd via automatisch incasso (zie machtiging hieronder). 

In de 1ste termijn, een week na de ALV, zal de helft van de contributie incl. bonds- en competitiebijdrage  worden geïncasseerd. In 

de 2de termijn, de eerste maand na de zomervakantie, wordt de andere helft van de verschuldigde contributie geïncasseerd. 

 

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar evenredigheid 

berekend. Wanneer u door zwangerschap of blessure langere tijd niet kunt spelen, kunt u contact opnemen met het bestuur. 

 

Afmelding van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie (conform statuten artikel 4, lid 3 en 

Huishoudelijk reglement vastgesteld ALV d.d. 11 februari 2013) en wel vóór 15 mei of 15 november van een kalenderjaar. 

Het lidmaatschap eindigt dan op respectievelijk 30 juni en 31 december van het jaar van afmelding. 

 

Voornaam(en): ______________________________________ Achternaam: ________________________________________ 

 

Straat en huisnummer: _______________________________ Postcode en Woonplaats: ______________________________ 

 

Telefoonnummer: ___________________________________  E-mailadres: _________________________________________ 

 

Geboorte datum: ____________________________________ Geboorteplaats: _____________________________________ 

Medische bijzonderheden graag z.o.z. vermelden (Deze zullen worden doorgegeven aan de trainer en/of begeleiders). 

Hierbij verklaar ik het Machtigingsformulier voor het doorlopend incasseren van de contributie te hebben ondertekend (z.o.z.) 

 

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de opname en het gebruik van mijn e-mailadres in hete-mailbestand van de BC Badge te 

Scherpenzeel, dit conform het gestelde in de Telecomwet. 

Het Aanmeldingsformulier met het Machtigingsformulier van BC Badge te Scherpenzeel vormen één geheel met elkaar. Dit 

formulier na ondertekening inleveren bij het secretariaat/ de ledenadministratie: 

P/a Dijkstraat West 164, 3906 WR VEENENDAAL, tel. 0318-552142 of inleveren in de zaal. 

Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn op verzoek verkrijgbaar. 

 

Datum: ____________________________________________ Plaats: _____________________________________________ 

 

Handtekening, 

 

______________________________________________________________ 

(minderjarige tevens na a m en handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 

 

 
In te vullen door de ledenadministratie. Ingekomen bestuursvergadering:  

 

Aanmelding NBB:    Bonds-/Lidnummer:    Afmelding NBB: 
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Verenigingsshirt: 

Na inschrijving van het lid, ontvangt hij/zij gratis een verenigingsshirt. 

Met het verkrijgen van het verenigingsshirt is een lidmaatschap van tenminste één (1) jaar verbonden. 

 

Doorlopende machtiging SEPA 

 

Ja, Ik machtig BC Badge te Scherpenzeel om tot wederopzegging onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven:  

Contributie Senioren ad € 215,40 in 2 termijnen 

Contributie Junioren ad € 133,50 in 2 termijnen  

Inschrijfgeld ad € 11,50 direct bij aanmelding 

 

Naam: ____________________________________________ 

 

Straat en huisnummer: _______________________________ Postcode en Woonplaats: _______________________________ 

 

Rekeningnummer (IBAN): NL___________________________ BIC Code van uw bank: _________________________________ 

 

Datum: ____________________________________________ Plaats: ______________________________________________ 

 

Handtekening: _____________________________________ 

 

Naam incassant 

BC Badge 

p/a Dijkstraat West 164 

3906 WR VEENENDAAL 

Incassant ID: 

NL06ZZZ401220450000 

 

 

Medische bijzonderheden 

graag hier omschrijven 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BC Badge te Scherpenzeel om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven wegens uw aangegane lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van BC Badge te  Scherpenzeel. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 


