Inschrijfformulier lidmaatschap
Ondergetekende:
Achternaam:___________________________________________ Roepnaam: __________________________ M/V
Geboortedatum: ___________________ Adres: _______________________________________________________
Postcode: _________________________ Woonplaats: __________________________________________________
Telnr.: ____________________________ E-mail: _______________________________________________________
Geeft zich hierbij tot wederopzegging op als lid van Badmintonclub “Door Eendracht Tot Overwinning” (BC DETO).
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan tenminste 6 weken vóór aanvang van het
nieuwe badmintonseizoen. Het badmintonseizoen begint in principe in september en loopt t/m eind mei*, waarvan
de contributie bedraagt voor:
Aankruisen indien van toepassing (bedragen gelden bij lidmaatschap vanaf september)

o
o
o

Senior Recreant**

€ 122,00
€ 183,00

50+ Recreant***

€ 122,00

Junior Recreant

o
o

Junior Competitie
Senior Competitie**

€ 163,00
€ 254,00

*Voor aanvang van het seizoen worden de speeldata bekend gemaakt **Senior: vanaf 18 jaar en ouder (peildatum. 1 sept.)
***50+: vanaf 50 jaar en ouder (peildatum. 1 sept.), speeltijd 1½u (Sporthal Ijsbeerstraat).

Het reguliere inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en is éénmalig. Na inschrijving wordt een nota toegezonden. Bij
inschrijving na 1 september zal de contributie na rato worden aangepast.
Lidmaatschap m.i.v. d.d.: _________________ Handtekening:____________________________________________
(voor jeugdleden handtekening ouder/verzorger)
Het lid verklaart:
- Het huishoudelijk regelement, alsmede de inhoud van de statuten te kennen. Deze zijn als onderdeel van dit
inschrijfformulier opgenomen en dienen te worden nageleefd. Het huishoudelijk reglement, de statuten zijn op
te vragen bij de leden van het bestuur.
- Te begrijpen dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de
vereniging en dat deze gegevens gebruikt mogen worden ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten.
De privacy verklaring kan opgevraagd worden bij het bestuur.
Ik geef de vereniging toestemming voor:
Publiceren van foto’s en/of filmpjes met mij erop, in de clubkantine, op sociale media en de website van de
vereniging. Ik mag op elk moment mijn toestemming intrekken.
Dit inschrijfformulier kunt u inleveren bij een bestuurslid of de groepsleiding.
Hartelijk bedankt voor uw inschrijving,
Het bestuur van BC DETO
Invullen door de secretaris:

Voor akkoord handtekening secretaris:

Lid-ID: ________________ BNL-nr.: ________________

____________________________________________

*BC DETO is opgericht op 22 februari 1968 en Koninklijk goedgekeurd in juli 1976, ingeschreven bij de K.v.K. te Arnhem onder nr. 40144195*

