Huissense Badminton Club
Aanmeldingsformulier Senior
Voorna(a)m(en): ____________________________________ Man/ Vrouw (❶)
Achternaam:

_________________________________________________________

Straat: ______________________________________________________________
Postcode: ___________________
Plaats:
________________________________
Telefoon: __________________________ Geboortedatum: _____ / _____ /
_____
E-mailadres:

_________________________________________________________

Maat shirt: ________________________
Heeft hij/zij al eerder badminton gespeeld

? ja / nee (❶)

Zo ja:

recreatief / competitie (❶)

Naam vereniging:

_________________________________

Verenigingsnummer:

_________________________________

Bondsnummer:

_________________________________

Bij competitie:

afd./klasse: _______________________

Heeft hij/zij interesse om competitie te spelen?

ja / nee (❶)

Indien er nog eventuele bijzonderheden zijn, die van belang zijn om te weten, wilt u
dit dan hieronder vermelden:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het seizoen en telkens
stilzwijgend verlengd met één jaar. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
alleen geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt
van augustus tot en met juli. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving,
welke voor 01 augustus in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging
niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele
verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
Betaling van de contributie geschiedt d.m.v. een doorlopende machtiging tot
automatische incasso. Voor de hoogte van de contributie verwijzen wij u naar
www.huissensebc.nl.
Door ondertekening verklaart men zich akkoord met deze bepalingen en de
privacyverklaring op onze website, onder lidmaatschap.

Datum: ___ / ___ / ___

Handtekening ________________

❶ Omcirkelen hetgeen van toepassing is.
----------------------------Onderstaande NIET invullen------------------------------------Naam bestuurslid ⇩
[ ]

Formulier door secretariaat verwerkt

____________________________

[ ]

Machtiging verwerkt

____________________________

[ ]

Label uitgereikt

____________________________

[ ]

Betaling ontvangen

[ ]

Aanmelding NBB

____________________________

[ ]

Shirt

____________________________

____________________________

Doorlopende machtiging automatische incasso

Ondergetekende
Naam rekeninghouder:

_______________________________________________

Adres:

_______________________________________________

Postcode:

_______________________________________________

Woonplaats:

_______________________________________________

machtigt hierbij het bestuur van de Huissense Badminton Club om, vanwege het
betalen van de contributie voor het lidmaatschap, halfjaarlijks het daarvoor
verschuldigde bedrag af te schrijven van rekeningnummer:

Naam senior lid (indien afwijkend van rekeninghouder): _______________________
Indien u het niet eens bent met een afschrijving heeft u de bevoegdheid om het bedrag
binnen dertig dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden te storneren. Stornering
ontslaat u niet van de verplichting tot betaling.

Datum: _____ / _____ / _____

Handtekening ___________________________

