Badmintonvereniging BC Shot
E-mailadres:
Website:
Secretariaat:

secretaris@bcshot.com
http://www.bcshot.com
Ellen Verschuren
Berkenheuvelstraat 14
5101 WC Dongen
0162-320825

Inschrijfformulier Badmintonvereniging BC Shot – Junioren
Naam
Voorletters

Roepnaam

Adres
Postcode

Plaats

Geboortedatum

/

/

Geslacht

Man / Vrouw

Telefoonnr.
E-mailadres
Alternatief
e-mailadres
Wanneer wilt u dat het lidmaatschap start?
Per direct
Anders:
/
/
Ben je nog lid van een tweede badmintonvereniging?
Nee
Ja, vereniging:

Bondsnr.:

Jeugdleden spelen bij BC Shot altijd mee in wedstrijdverband. Beginnende jeugdspelers spelen mee in de minicompetitie (periode januari –
april) en stromen na één of twee jaar door naar de bondscompetitie (periode september – januari). De keuze voor minicompetitie of
bondscompetitie wordt gemaakt door de trainers.
Informatie wordt bij BC Shot verstrekt via e-mail. Indien u geen e-mailadres opgeeft, verwijzen we u voor alle informatie naar onze website
www.bcshot.com. Bij het aangaan van het lidmaatschap geef ik toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor
mijn lidmaatschap. Daarnaast geef ik toestemming voor het maken van foto’s en video's tijdens speelavonden en activiteiten georganiseerd
door BC Shot en het gebruik hiervan op onze website en sociale media (Instagram, Facebook). Tevens ga ik akkoord met het privacy beleid
van BC Shot zoals omschreven op www.bcshot.com/privacy-policy

Naam ouder(s)/verzorger(s)
Handtekening voor akkoord

BC Shot incasseert de contributie en bondsbijdrage middels een automatische incasso. Wilt u zo vriendelijk zijn om BC Shot te machtigen
door de onderstaande machtiging in te vullen en te ondertekenen. Meer informatie is te vinden op https://www.bcshot.com/contributie.
Ik machtig BC Shot voor het innen van de contributie en de bondsbijdrage welke vastgesteld zijn in de Algemene Leden Vergadering.

IBAN
Ten name van
Datum

/

/

Handtekening

Dit inschrijfformulier kunt u volledig ingevuld opsturen naar het secretariaat van BC Shot.

IBAN
BIC code

: NL31 RABO 0125 8887 16
: RABONL2U

K. v. K. Verenigingsnr.: V271314
BC Shot is aangesloten bij Badminton Nederland

