
 

Aanmeldingsformulier 
 

IBAN nummer  

Naam
2  

Adres
3  

Postcode / Woonplaats
3  

 
Handtekening machtiging 
 

 

1 
Competitie spelers dienen verplicht te trainen op donderdag.  

2
 Vul uw naam in, gebruik de tenaamstelling zoals op uw bank/giroafschrift wordt weergegeven. 

3
 Adres, postcode, woonplaats invullen indien adres afwijkt van het adres onder lidgegevens. 

 
Toestemmingsverklaring 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, activiteiten en dergelijke. Ook willen we graag berichten op sociaal media en lokale 
media plaatsen om de vereniging naamsbekendheid te geven. Op www.bcveertje.nl/info/privacy-
statement vindt u het privacy statement van ’t Veertje.  
 
Mijn toestemming geldt voor de punten omschreven in het privacy statement. Indien het privacy 
statement significant wijzig vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.  
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Indien u een uitzondering wenst op het privacy 
statement, dan kunt deze op de achterzijde toelichten.   
 
Handtekening: 
(onder 18 jaar tekenen door ouders/voogd)        _______________________________________________ 

 

Soort mutatie  Nieuw     Wijziging     Ingangsdatum:  

Trainingsgroep 

 Mini’s  
 Pupillen 
 Aspiranten 
 Junioren           
 Senioren donderdag         
 Senioren woensdag 

 
 
 
 
 met training

1
 

 

Lidgegevens 

Achternaam  

Roepnaam  

Geslacht Man / Vrouw 

Adres  

Postcode / Woonplaats  

Telefoon / Mobiel  

E-mail adres  

Geboortedatum  

Machtiging 



 

 
 
 
Toestemmingsverklaring - uitzondering 
 
Ik heb het privacy statement van de vereniging gelezen en wens graag een uitzondering op 
onderstaande:  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening: 
(onder 18 jaar tekenen door ouders/voogd)        _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributiebijdragen voor 2021/2022:   
   
Pupillen, aspiranten  €   62,00   
Junioren   €   87,50  Competitiebijdrage junioren  €   45,00 
Senioren donderdag  € 139,00  Competitiebijdrage senioren  €   65,00 
Senioren met training  € 154,00   
Senioren woensdag  €   98,00   
Buitengewoon lid  €   15,00   
(Senioren die op donderdagavond spelen mogen ook op woensdagochtend spelen) 
  

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met 3% (wijziging voorbehouden). 
Door ondertekening en invulling van uw bank- of giro nummer machtigt u de penningmeester van 
Badminton Club Boekel-Venhorst ’t Veertje tot het automatisch incasseren van contributie. Voor incasso’s 
geldt een terugboekingtermijn van 56 dagen na incassodatum voor de geïncasseerde.  


