Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap Badmintonclub de Spotvogels
Ondergetekende,
Voornaam

:

Adres

:

Postcode

:

E-mailadres

:

Telefoon

:

Geboortedatum

:

Soort lidmaatschap :

Achternaam:

Woonplaats:

Geslacht:

man / vrouw

Regulier lid / Proef lid

Ingangsdatum lidmaatschap

:

(Datum start)

verzoekt met ingang van bovengenoemde datum te worden toegelaten als lid van Badmintonclub de Spotvogels te
Leiderdorp en verklaart kennis te hebben genomen van de financiële verplichtingen verbonden aan het
lidmaatschap en die te zullen nakomen. Ondergetekende is zich er van bewust dat deelname aan de
verenigingsactiviteiten geheel voor eigen risico is.

Proeflidmaatschap
Een proeflidmaatschap wordt aangegaan voor 6 weken en eindigt
automatisch. Het lidmaatschap kost € 30,00 voor senioren en € 15,00 voor
junioren. Wanneer een proeflidmaatschap wordt omgezet in een regulier
lidmaatschap wordt de startdatum als ingangsdatum geregistreerd. In dat
geval wordt de contributie met het eerder betaalde bedrag verlaagd.
Geef dit ingevulde formulier af aan een aanwezig bestuurslid in de
sporthal.

Datum start
Datum einde
Tijdelijke kaart
aangemaakt
Betaling

Uw gegevens worden nog niet geregistreerd in onze ledenregistratie. Alleen uw naam en
e-mailadres wordt doorgegeven aan de penningmeester voor betaling van het verschuldigde
bedrag.

Datum aanmelding:

Ja / nee
Aanschrijving
penningmeester

Handtekening:

Regulier lidmaatschap
Wilt u gebruik gaan maken van de trainingsfaciliteiten?

Ja / misschien / nee

Wilt u mee gaan doen aan de regiocompetitie?

Ja / misschien volgend seizoen / nee

Heeft u bij een andere badmintonvereniging competitie gespeeld, zo ja wat is de naam van die vereniging?
Naam vereniging

:

Uw bondsnummer
:
In verband met het maken van uw spelerspas verzoeken wij u om 2 recente pasfoto’s, aan de achterzijde voorzien
van uw naam, mee te sturen. U kunt deze foto ook mailen naar info@spotvogels.nl.
Het verenigingsjaar begint op 1 augustus. Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 juli te gebeuren.
Uw gegevens worden vastgelegd in onze ledenadministratie en gedeeld met de Nederlandse Badmintonbond, conform de AVG van mei
2018.Tevens gaat u akkoord met gebruik van deze gegevens en foto’s gemaakt tijdens activiteiten voor Facebook, de website en eventuele
persberichten. Voor meer informatie zie onze website. Indien u dit laatste niet wilt schrijft u dat dan hieronder.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar:
Ledenadministratie Badmintonclub de Spotvogels
p/a Sport- en Recreatiecentrum De Does
Amaliaplein 40
2351 PV Leiderdorp
Datum:

Handtekening:

