
 

Voornaam / roepnaam  Voorletters  

Achternaam  

Geboortedatum  Geslacht  M  |  V  |  X      * 

Straat + Huisnummer  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Speelsterkte                         * niet eerder gespeeld  |  beginner  |  recreant  | competitiespeler      

Seniorentraining                 * wel interesse    |     geen interesse     |     n.v.t.                    

Toestemming foto’s           * 
Als er foto’s worden gemaakt, 
bijvoorbeeld bij toernooien of 
de clubkampioenschappen.  

Ik geef wel | geen toestemming voor het plaatsen van foto’s van mij op de 
website van BC Krommerijnstreek. 
 

Ik geef wel | geen toestemming voor het plaatsen van foto’s van mij in de 
plaatselijke krant en/of lokale media.  

Vereniging gevonden via  *           vriend/kennis  |  website  |  flyer  |  krant  |  anders: 

* omcirkel wat van toepassing is 

De kleine lettertjes: 

Inschrijven:  Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kan per mail worden verzonden naar 
ledenadministratie@bckrommerijnstreek.nl of in de sporthal worden ingeleverd bij een 
van de bestuursleden. 

Lidmaatschap: Een lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni (ons verenigingsjaar) en wordt steeds 
stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij uiterlijk 4 weken voor het eind van het 
verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd.  

Opzeggen: Opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk door een mail te sturen naar 
ledenadministratie@bckrommerijnstreek.nl. 

Betalingsverplichting: Na inschrijving verplicht u zich tot het betalen van de jaarlijkse contributie zo lang u nog 
lid bent van onze vereniging. Een indicatie van de hoogte van de contributie kunt u 
vinden op www.bckrommerijnstreek.nl (onder voorbehoud van wijzigingen). 

Eigen risico: Deelname aan de activiteiten van BC Krommerijnstreek is altijd voor eigen risico. 

AVG / Privacy: Uw gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie en mailinglijst van BC 
Krommerijnstreek. Uw gegevens worden gebruikt voor het verzenden van facturen, het 
versturen van informatie over de vereniging (zoals aankondigingen van toernooien, 
evenementen of bijzonderheden over bepaalde speelavonden), voor het u aanmelden bij 
de Nederlandse Badmintonbond, voor het organiseren van activiteiten, en in geval van 
nood. Als u daar toestemming voor hebt gegeven, kunnen foto’s van u gebruikt worden 
op de website van BC Krommerijnstreek en/of voor stukjes over BC Krommerijnstreek in 
de plaatselijke krant of lokale media. Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen, of verwijderen, 
neem dan contact op met de ledenadministratie.  

 

Datum Handtekening 

  

Bij inschrijving van een minderjarige dient een ouder/verzorger te ondertekenen. 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Hierbij meld ik aan als lid van Badmintonclub Krommerijnstreek: 

mailto:ledenadministratie@bckrommerijnstreek.nl
mailto:ledenadministratie@bckrommerijnstreek.nl
http://www.bckrommerijnstreek.nl/

