
Voor- en achternaam:                                                                      

Inschrijfformulier  seniorleden  BV De Treffers / BC OSO 
De Treffers  

 

_____________________________________________________________________________________  

   
                                                                                                                                

  M / V *  

Geboortedatum:   
  

Geboorteplaats:  

Adres:                                                                                                                                                       
Postcode:   
  

Woonplaats:   

Telefoonnummer:   
  
E-mail - adres:  
  

Mobiele nummer:   

 ____________________________________________________________________________________  
  
Gelieve onderstaande uitspraken die niet van toepassing zijn door te strepen of weg te halen:  
  
Ik wil graag seniorlid worden (vanaf 18 jaar).   Ik wil graag competitie spelen. 

 

Ik wil graag bij de 'donderdagochtenddames' spelen. 

 

Ik ben al lid (geweest) / geen lid van BadmintonNederland. Mijn bondsnummer is:  

 
____________________________________________________________________________________  
  

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van, en accoord te gaan met het volgende:  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar.   

Het lidmaatschap gaat in op 01 juli en loopt door tot en met 30 juni  van het daarop volgende kalender-  
jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch en stilzwijgend verlengd.    
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk  vóór 01 juni van het lopende seizoen te gebeuren.  
Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk. Restitutie van een gedeelte van de contri -  

butie is derhalve ook niet mogelijk.  
De contributie dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.  
 
Ondergetekende verklaart ook op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met de privacyverklaring die 
staat gepubliceerd op de website   www.bvdetreffers.nl 
 

Let op: Bij te laat opzeggen van het lidmaatschap is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen   
verschuldigd. Bovenstaande uiterlijke opzegdatum wordt strikt aangehouden omdat er elk jaar, ruim   
vóór aanvang van het nieuwe seizoen, allerlei afspraken gemaakt moeten worden met o.a. Badminton-  
Nederland en met de gemeentes. Afspraken met bindende financiële consequenties voor de club, voor  

het hele daaropvolgende nieuwe seizoen. Vandaar dat elk jaar uiterlijk 01 juni bekend moet zijn hoeveel   
leden de club het komende seizoen telt.    
  
Datum:   
  
 

 Handtekening:      

Dit formulier kun je per e-mail sturen naar penningmeester@bvdetreffers.nl 
of persoonlijk inleveren bij één van de bestuursleden of trainers.  

      

      

        

      

    

    

  

        


