
 
 

 

                                             Inschrijfformulier Badmintonclub Hoevelaken  

Inschrijfformulier 

Ondergetekende meldt zich aan als lid van Badmintonclub Hoevelaken. 
 
Achternaam en voorletters : ..................................................................................................................... 
 
Roepnaam : ..................................................................................................................... 
 
Adres : ..................................................................................................................... 
 
Postcode en woonplaats : .................................................................................................................... 
 
Telefoon -of mobielnummer : .................................................................................................................... 
 
E-mailadres                     : .................................................................................................................... 
 
E-mailadres ouder/verzorger              : .................................................................................................................... 
bij jeugdleden 
 
Geboortedatum en geslacht : ............................................................................................................M/V 
 
 
Uw gegevens worden doorgestuurd naar Badminton Nederland waarna u een bondsnummer ontvangt. 
Ons Privacybeleid is te lezen op de website: www.bchoevelaken.nl 
 
 
Was u al eerder lid van een badmintonvereniging? : nee / ja, naam vereniging ………………  
Indien ja, speelde u competitie? : nee / ja, welke klasse .............................. 
Indien ja op een van bovenstaande vragen; uw bondsnummer is : ……………………………….. 
 
Ik koop een racket bij BCH à € 25,00.             O  ja      O  nee 
De kosten voor de aanschaf van het racket worden in rekening gebracht tezamen met de inning van de contributie. 
 
Graag willen wij van u weten hoe u in contact bent gekomen met BC Hoevelaken 
   O - via familie/vrienden/kennissen 
   O - via artikelen in de media 
   O - via internet (bijv. google of de site van gemeente Nijkerk) 
                         O - anders nl.  ……………………………………………… 
 
De contributie bedraagt  voor een seniorlid € 150,00 en voor een juniorlid € 105,00.  
Dit is inclusief de contributie voor de bond (Badminton Nederland) te weten €14,90 per jaar voor zowel de senioren als de 
junioren.  
 
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd tenzij schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie. 
Opzeggen kan voor 1 november, men is dan vanaf januari geen lid meer of voor 1 juli, men is dan vanaf augustus geen lid 
meer. Het speelseizoen loopt van september tot en met juni. 
Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door één van de ouders/verzorgers mede te laten ondertekenen. 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met het bovenstaande. 
 
Handtekening:     Plaats:    Datum: 
 
 
………………………………                    ………………………                     ………………… 

 


