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Achternaam: ………………………………………………………… Voornaam: ……………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………….. Vrouw        □    Man     □ 

Adres: ………………………………………………………..………. Postcode: ……………………………………….. 

Plaats: …………………………………………………………….….. Telefoonnr. ……………………………………… 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Belangrijke zaken bij inschrijving 

Het lidmaatschap wordt, met uitzondering van badminton overdag, voor een geheel seizoen aangegaan. 

Het lidmaatschap verplicht tot jaarlijkse contributiebetaling en wordt zonder schriftelijke en door BC MeerShuttle bevestigde 
opzegging automatisch verlengd. 
Een boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij aanvang van het lidmaatschap gedurende het seizoen, wordt de contributie naar 
rato in rekening gebracht. 
Voor badminton overdag wordt het lidmaatschap voor minimaal 3 maanden aangegaan en zonder  door BC MeerShuttle 
bevestigde opzegging automatisch  weer voor 3 maanden verlengd. 

 

Opzeggingen 
Opzeggingen gedurende het boekjaar voor reguliere leden resp. de 3 maandenperiode voor badminton overdag, resulteren niet 
in restitutie van contributie, behalve in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het bestuur. 
Opzeggingen kunnen via e-mail naar de ledenadministratie worden gestuurd. Mondelinge opzeggingen worden nooit in 
behandeling genomen (ook niet bij de jeugd). Opzeggingen voor reguliere leden moeten vóór 20 mei binnen zijn bij de 
ledenadministratie. Afwijkende afspraken zijn meestal mogelijk, mits in goed overleg (ruim van te voren). 

 

Doorlopende machtiging voor automatische incasso 
Ondergetekende machtigt hierbij BC MeerShuttle te Hoofddorp om van zijn/haar bankrekening de verschuldigde bedragen af te 
schrijven voor contributie en (indien van toepassing) andere bijdragen, zoals trainingsbijdragen en competitiebijdragen. 

 

Rekeningnummer (IBAN): 
 

Rekening staat op naam van: 
 

 
☐ Ik wil liever via e-mail (een) factu(u)r(en) ontvangen, waarna ik zelf het (de) bedrag(en) op de rekening van de club overmaak. Ik 
betaal hiervoor € 5,- administratiekosten per boekjaar extra. 

 

Ondertekening 
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met het gebruik van mijn persoonsgegevens 
conform de privacy policy van BC MeerShuttle (zie ook www.bcmeershuttle.nl) 

 
NB. Bij de inschrijving van een jeugdlid (iemand die op het moment van inschrijving de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt), 
dient een ouder/verzorger van het jeugdlid het formulier (ook) te ondertekenen. 

 

Hartelijk dank voor uw inschrijving en wij wensen u veel speelplezier toe bij BC MeerShuttle. 

Ondertekening 

BC MeerShuttle – Inschrijfformulier 

Inschrijving voor lidmaatschap van BC MeerShuttle        Regulier  □     Badminton Vitaal  □ 

Naam: 
 

Datum: 
 

 
 

Handtekening: 
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Privacy 
Badmintonclub BC MeerShuttle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Onze volledige Privacy policy is te vinden op www.bcmeershuttle.nl. 
 

Foto’s 
Conform de AVG mogen foto’s van leden en zeker van jeugdleden alleen met uitdrukkelijke toestemming worden 

getoond op bijvoorbeeld onze website. Zie daarvoor eveneens onze Privacy Policy www.bcmeershuttle.nl. 
 

Wij vragen u hierbij aan te geven of u akkoord gaat met het tonen/delen van (actie)foto’s (genomen tijdens bijvoorbeeld 
trainingsavonden, wedstrijddagen of jeugdactiviteiten) op onze website en sociale media van de vereniging, alsmede publicaties in 
(lokale) media (bijvoorbeeld HC nieuws). 

 

Ik ga wel akkoord   □ Ik ga niet akkoord □ 

 

Pasje 
Op speelavonden wordt gebruik gemaakt van een afhangsysteem met een persoonlijk pasje. Deze ontvangt u van de zaaldienst 
na verwerking van uw inschrijving 

 
Vrijwilligers 
Onze club draait vrijwel alleen op vrijwilligers. Wij zullen u op enig moment vrijblijvend benaderen of en hoe u mogelijk een actieve 
vrijwilligersbijdrage kunt leveren aan onze vereniging. 
 
Mijn badmintonervaring 
☐ Ik heb wel eens badminton gespeeld (straat, tuin, camping, etc.), maar in principe is dit mijn eerste serieuze kennismaking. 

☐ Ik speel al langer (recreatief) badminton en ik ken de regels. 

☐ Ik ben een competitieve badmintonner. Ik heb voor het laatst in (jaartal)  competitie gespeeld op niveau  . 

 
 
 
 

Inleveren 
 

Tip: print het formulier uit, vul het in duidelijke blokletters in, zet de handtekening(en), maak het formulier digitaal (bij voorkeur in 
PDF formaat) en stuur het via e-mail naar leden@bcmeershuttle.nl. Het formulier kan ook worden afgegeven op een 
speelavond, aan de zaaldienst of een vertegenwoordiger van de vereniging. 


