INSCHRIJFFORMULIER
Ledenadministratie:

Badminton Club IJsselstad – Deventer

Niek Grupstra
Veldhommel 15, 7423 HP Deventer
+31 6 25253222
ledenadministratie@bcijsselstad.nl

Opgericht op 6 juni 2003, aangesloten bij Badminton Nederland
Kamer van Koophandel: 08 11 66 38
IBAN: NL67RABO0314569170

Hierbij meld ik mij aan als lid van B.C. IJsselstad
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum

Geslacht

Evt. oude vereniging

Bondsnummer

Wil je competitie
spelen?
Hoe ken je B.C.
IJsselstad?

Ja

Zo ja, welk niveau?

Vrouw

-

Familieleden/vrienden/bekenden zijn lid

Datum
Handtekening (bij jeugd
tot 18 jaar van
ouders/voogd)

Machtiging automatische afschrijving
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van B.C. IJsselstad
om de verschuldigde contributie in twee termijnen af te schrijven.
IBAN
Ten name van | Plaats
Handtekening

Lidmaatschap B.C. IJsselstad
-

-

Je lidmaatschap geldt voor minimaal een jaar en wordt daarna automatisch met een jaar verlengd. Het
lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De hoogte van de jaarlijkse contributie staat vermeld
op http://bcijsselstad.nl/aanmelden/.
De contributie wordt in 2 termijnen geïnd. Als je niet via automatische incasso betaalt, ontvang je een
factuur die binnen 14 dagen moet worden voldaan.
Leden van B.C. IJsselstad worden eveneens lid van Badminton Nederland. De bondscontributie zit
verrekend in de contributie van de club.
Afmelden kan door een ingevuld afmeldformulier per mail of post te sturen naar de ledenadministratie. Je
afmelding moet uiterlijk 30 juni in het bezit te zijn van onze ledenadministratie.
Je telefoonnummer en e-mailadres worden mogelijk gedeeld met andere leden van B.C. IJsselstad. Via
http://bcijsselstad.nl/register/ kun je eenmalig registeren op onze website en ingelogd kun je specifieke
ledeninformatie vinden.

Aanvulling inschrijfformulier aangepast badminton
Gegevens ouders/ begeleiders:
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Begeleid wonen
organisatie
(indien van
toepassing)
Beperking?

Motorisch

Andere beperking?

Informatie over de speler (om de vrijwilligers goed te informeren)
Medische aard:

Aandachtspunten:

