
 

Aanmeldingsformulier 
 

Persoonlijke gegevens 

Naam:  ________________________________________________________ Man/Vrouw (*)   

Adres:  ___________________________________________________________________________ 

Postcode:  __________________ Woonplaats:  _______________________________________ 

Geboortedatum:  __________________ Telefoon: _______________________________________ 

Email: ___________________________________________________________________________ 

Graag zouden wij van u een digitale pasfoto ontvangen. Deze kunt u sturen naar info@badmintonclub-someren.nl. 

 

Overige gegevens 
Hobby’s: ______________________________________________________ 

Bijzonderheden:  ______________________________________________________ (bijv. gebruik van medicijnen) 

Privacy 
Bij onze vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt die we in een fotoalbum op onze website of op Facebook publiceren. 

Dit zijn foto’s van badminton gerelateerde activiteiten. Wij willen hier netjes mee omgaan en vragen u hiervoor om 

toestemming: 

 

Ik geef Badmintonclub Someren wel/geen (*) toestemming voor het plaatsen van foto’s waar ik op te zien ben. 

Ik geef Badmintonclub Someren wel/geen (*) toestemming om mijn naam in nieuwsartikelen te noemen. 

 

Wanneer u wel toestemming geeft kunt u altijd bezwaar maken tegen een geplaatste foto/artikel. Wij zullen er dan voor 

zorgen dat het artikel/de foto aangepast of verwijderd wordt.  

U kunt op een later moment altijd uw toestemming wijzigen. Geef dit a.u.b. aan bij het bestuur. 

 

 

Hierbij meld ik me aan als lid van Badmintonclub Someren. 

De contributie bedraagt:  € 65,- per jaar voor junioren tot 18 jaar 

    € 100,- per jaar voor senioren vanaf 18 jaar 

Tevens machtig ik Badmintonclub Someren om jaarlijks (in de maand december) de verschuldigde contributie voor het 

nieuwe jaar van onderstaand IBAN-rekeningnummer af te schrijven. 

 

IBAN:  ___________________________________________________________ 

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding binnen het jaar wordt de contributie berekend 

vanaf de maand van aanmelding. Opzegging van lidmaatschap voor het nieuwe jaar dient schriftelijk of per e-mail te worden 

gemeld vóór 1 december van het voorafgaande jaar.  

 

 

Datum:  __________________________ Handtekening: __________________________ 
 (een der ouders/verzorgers bij junioren) 

 

Kort na aanmelding ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging, met daarin ons incassant ID en uw machtingskenmerk. 

 

Dit formulier graag op woensdagavond inleveren bij de leiding van Badmintonclub Someren: 

Sporthal “De Postel” 

Postel 18 

5711 ET Someren        *streep door wat niet van toepassing is 

mailto:info@badmintonclub-someren.nl

