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Badminton Club Cross Smash 

 

 

E secretaris@bccrosssmash.nl 

I www.bccrosssmash.nl 

F facebook.com/bccrosssmash 

IBAN NL19 RABO 0301 2756 02 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier Badminton Club Cross Smash 

Wil je lid worden van onze vereniging? Vul dan onderstaande gegevens in en lever het 

formulier in bij een van de bestuursleden of trainers. Je kunt het formulier ook gescand 

inleveren via secretaris@bccrosssmash.nl. Wij zullen je lidmaatschap zo snel mogelijk 

verwerken.  

Achternaam   _______________________________________________ m/v 

Voorletter(s)   _______________________________________________ 

Roepnaam   _______________________________________________  

Adres   _______________________________________________  

Postcode   _______________________________________________  

Woonplaats   _______________________________________________  

E-mail   _______________________________________________  

Telefoon   _______________________________________________  

Geboortedatum   _______________________________________________  

   
 

Contributie per kwartaal Jeugd (tot en met 15 jaar) € 27,50 

 Senioren (16 jaar en ouder) € 40,00 

   

Verplichte Bondscontributie (per 

jaar) 
Jeugd en Senioren € 10,45 

 

Daarnaast betalen competitiespelers (junioren en senioren) een bijdrage voor het 

deelnemen aan de competitie en een shuttletoeslag. De actuele bedragen staan 

vermeld op onze website.  
 
  
 
  



 

Voorwaarden 

• De contributie wordt automatisch eenmaal per kwartaal (jan/april/juli/okt) 

geïncasseerd. De verplichte bondscontributie wordt eenmaal per jaar (jan) 

afgeschreven of later indien men na januari lid wordt. 

• Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door één van de ouders/verzorgers 

mede te laten ondertekenen. 

• Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor verenigings-gerelateerde 

activiteiten gebruikt.  

• U verklaart zich als lid of ouder/verzorger van een jeugdlid bekend te zijn dat het 

gewenst is dat u een aantal malen per jaar werkzaamheden voor de vereniging 

verricht. Bijvoorbeeld begeleider competitiewedstrijden en ondersteuning bij 

sociale activiteiten. 

• U verklaart akkoord te zijn met publicatie van foto’s op (social) media en onze 

website. 

• Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk/e-mail te geschieden, 

uiterlijk één gehele maand voor een nieuwe betalingsperiode. Opzegging 

gedurende het kwartaal ontslaat u niet tot betaling van contributie gedurende het 

lopende kwartaal.  
 

Doorlopende Incasso SEPA Euro-Incasso 

Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant ‘Badminton 

Club Cross Smash’ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van 

uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badminton Club Cross 

Smash. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 

naar de voorwaarden.  
 

Naam    _______________________________________________ 

Adres    _______________________________________________ 

Postcode/woonplaats   _______________________________________________  

Rekeningnummer [IBAN]  _______________________________________________ 

 

Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met bovengenoemde informatie en 

voorwaarden. 

 

 

Datum  Plaats   Handtekening Handtekening ouder/voogd 

 

 

 

______________ ______________ ______________ ______________ 


