INSCHRIJFFORMULIER
PERSOONSGEGEVENS
VOORWAARDEN
Financiële verplichtingen

De contributie en eventuele extra
heffingen worden jaarlijks vastgesteld en
samen met de begroting ter goedkeuring
aan de leden voorgelegd. Van de leden
wordt verwacht dat zij hun contributie in
september van het nieuwe seizoen betalen
a.d.h.v. de factuur die zij van de
penningmeester ontvangen. Bij
wanbetaling zijn wij genoodzaakt
passende maatregelen te nemen (inname
lidmaatschap, toegang tot hal ontzeggen,
inschakelen incassobureau).
Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is
mogelijk door dit schriftelijk kenbaar te
maken bij het secretariaat. Dit kan tot en
met 30 juni van het lopende seizoen.
Leden die na deze datum opzeggen zijn te
allen tijde de gehele contributie van het
nieuwe seizoen verschuldigd.
Blessures
Wanneer je een blessure hebt opgelopen,
dien je dit zelf aan te geven per mail aan
bc.tsf.schiedam@gmail.com. Wanneer je
weer beter bent en weer kan spelen geef
je dit op dezelfde manier aan.
Zie ook onze website voor het huishoudelijk
regelement: www.bctsf.nl.

Achternnaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:

___________________________________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Man/Vrouw

ADRESGEGEVENS
Adres:
________________________________
Postcode: ________________________________
Plaats:
________________________________

Huisnummer: ________

CONTACTGEGEVENS
Telefoonnnummer: ________________________
Telefoonnummer 2: ________________________
E-mailadres:
________________________

OVERIG
Ik ben eerder lid geweest van een badmintonvereniging: Ja/Nee
Naam vereniging: ____________________________________________
Bondsnummer:
____________________________________________
Ik heb competitie gespeeld in de __e klasse/divisie van de
bonds/districtscompetitie.
Hierbij geef ik (wel/geen/per activiteit) toestemming om foto’s en
video’s, waar ik op sta, op de website en social media worden gepost.
_____________________________________________________________________
Datum van indienen:
Handtekening:

SECRETARIAAT
Heerdehoeve 18
3137 SG Vlaardingen

__________________________

WEBSITE:
www.bctsf.nl

Let op! Dit formulier dient volledig ingevuld te zijn. Ook dient er een
pasfoto bijgevoegd te zijn. Je kan het formulier inleveren bij het bestuur
of de zaalwacht.

E-MAIL:
bc.tsf.schiedam@gmail.com

IN TE VULLEN DOOR DE SECRETARIS

Opgericht 1 oktober 1957. Aangesloten bij de
N.B.B. Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer V386368.

Lidnummer:
____________________
Bondsnummer: ____________________

__________________________

