Aanmeldingsformulier SENIOREN
Graag volledig ingevuld e-mailen naar ledenadministratie@bcprincenhage.nl
[Dit geldt ook voor eventuele mutaties voor de ledenadministratie, ten tijde van het lidmaatschap].

Achternaam (+ evt. meisjesnaam)

:………………………………………

Voorletters

: ……………

Roepnaam

:…………………………………
:……

Geboortedatum
Adres

-

…

-

:…………………………………

Postcode

Man  םVrouw ם

Huisnr :……..

:………………………………………

Woonplaats

:………………………………

Telefoonnummer

:………………………………………

E-mailadres

:…………………………………

Banknummer

:………………………………………

Ingangsdatum aanmelding

: ……. - ……… - ……..

Bent u reeds lid van de RBB?

:

(Vink alleen aan wanneer van toepassing)
Indien aangevinkt: Mijn bondsnummer is ……………….

Bereid tot een vrijwilligerstaak? :

Ontvang graag meer info ם

: ……………………………………………………………….

Bijzonderheden

Wenst lid te worden van Badmintonclub Princenhage
•
•

Hij/Zij verklaart geen contributieschuld te hebben bij een andere vereniging;
Hij/Zij aanvaart alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en
huishoudelijk reglement van de vereniging. (Statuten en huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij het secretariaat);
• Hij/Zij geeft toestemming om deze gegevens in onze ledenadministratie te verwerken, volgens de regelgeving van de AVG
en de hiervoor opgestelde BCP privacyverklaring, die gepubliceerd staat op onze website (www.bcprincenhage.nl);
• Hij/zij is zich ervan bewust dat deelnemen aan verenigingsactiviteiten voor eigen risico is;
• Hij/Zij voldoet het inschrijfgeld voor senioren (€ 15,00) en verklaart hierbij dat hij/zij;
o De contributie automatisch zal overmaken op:
o Raborekening: NL84RABO0182443418, ten name van BCPrincenhage
o Contributie senioren, (€ 36,00 per kwartaal) te voldoen in de eerste week van het kwartaal.
Bij beëindiging van het lidmaatschap:
• Bij beëindiging van het lidmaatschap is de contributie tot het eind van het lopende kwartaal verschuldigd;
• Beëindiging van het lidmaatschap kan d.m.v. een schriftelijk verzoek tot beëindigen aan de ledenadministratie.
Handtekening

Niet invullen door aanmelder/ster

_________________________

Datum lidmaatschap:____________
Inschrijfgeld voldaan ja / nee

Datum

-

-

Paraaf penningmeester:__________
Paraaf ledenadm:_______________

Als het formulier elektronisch wordt verstuurd via email zal dat bericht als ondertekening
worden opgevat !

