Kwiek Badminton
Secretariaat: Bevernel 1
8101 HC Raalte
0572 - 853 157
secretaris@kwiekbadminton.nl
www.kwiekbadminton.nl

INSCHRIJFFORMULIER
GRAAG INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam en voorletters :

.

Roepnaam :

.m/v*

Geboortedatum :

.

Adres :

.

Postcode en woonplaats :

.

Telefoonnummer :

.

Vast en/of mobiel

E-mail adres :

.

Jeugdleden : e-mail ouder :

.

Inschrijfdatum :

.

Naam en telefoon- :
nummer in geval van nood

.

Bent u het afgelopen jaar lid geweest van een bij de Nederlandse Badminton Bond aangesloten club?
ja / nee *
Uw bondsnummer is / was :
.

Voor de senioren :
Wenst u mee te doen aan de recreantentraining (eerste seizoen gratis) ?

ja / nee *

Door ondertekening van dit formulier wordt uw lidmaatschap van kracht en gaat u akkoord met de op
de achterzijde genoemde voorwaarden.

Handtekening :

.

Datum :

.

Het compleet ingevulde inschrijfformulier kunt u afgeven aan één van de bestuursleden of sturen naar het secretariaat, zie
briefhoofd.
*) doorhalen wat niet van toepassing is
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Voorwaarden behorend bij aanmelding lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van september tot en met augustus.
Tussentijdse opzegging is zonder overleg met het bestuur niet mogelijk. Bij tussentijdse opzegging
blijft men het gehele seizoen betaling plichtig.
Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk of via de website gedaan worden.

Contributie informatie 2014 / 2015 :
Soort lid
Jaar
Senior competitie*
€ 210,Senior recreant
€ 160,Junior competitie*
€ 160,Junior recreant
€ 140,*) Bedragen zijn inclusief bondsafdracht voor de Nederlandse Badminton Bond.
€ 15,-

Inschrijfgeld

De contributienota ontvangt u in principe vooraf. Indien u binnen een maand nog geen nota heeft
ontvangen wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met onze penningmeester.

Voor leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouder of gemachtigde nodig.

Competitiewedstrijden dienen gespeeld worden in het clubshirt van Kwiek Badminton.

Aandachtpunten en punten ter informatie voor leden:
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mail kunt u schriftelijk of
via de website aan ons doorgeven.

U ontvangt van Badminton Nederland een bondsnummer welke u nodig heeft als u
competitiewedstrijden wilt gaan spelen.

Indien er medische zaken zijn waarvan het belangrijk is dat de club hiervan op de hoogte is kunt u
deze doorgeven aan één van de bestuursleden of een e-mail sturen aan
secretaris@kwiekbadminton.nl. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
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