INSCHRIJFFORMULIER BADMINTONCLUB BORGER
Met het invullen, ondertekenen en inleveren van dit formulier meldt u zich tot wederopzegging aan als lid.
U verplicht zich hiermee de jaarlijkse contributie te voldoen en geeft u toestemming om clubnieuws/info via
mail te ontvangen. Tevens gaat u hierbij akkoord dat wij onderstaande gegevens gebruiken om u aan te melden bij
Badminton Nederland.
In de ledenlijst worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging
noodzakelijk zijn. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken
gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen
subsidies.
De Bc Borger verklaart zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en die , behoudens aan Badminton Nederland ,
niet zonder uw toestemming te gebruiken noch te delen met anderen. Alleen het bestuur heeft inzage in
onderstaande gegevens. Indien er een activiteit wordt gecoördineerd door een niet bestuurslid heeft hij/zij alleen
beschikking over uw e-mail adres.
Na het beëindigen van uw lidmaatschap blijven uw gegevens maximaal een 1/2 jaar bewaard.
Welke van deze opties mogen we gebruiken als we van u (of zoon/dochter) opnames willen gebruiken op onze
website?
O Van dichtbij
O Alleen van afstand met een groep
O Nee
(gewenste optie zwart maken s.v.p.)

NAAM: ..................................................................
ADRES:...............................................................
POSTCODE : .................

Contributie
Inschrijfgeld nieuwe leden €15.- pp
Jeugd (7 t/m 17 j) € 70.- pp
Volwassenen(vanaf 18 j) € 150.- pp
Competitiespelers betalen € 22.50 pp extra

WOONPLAATS:......................................................
TELEFOON:............................. 06...................................
GEBOORTEDATUM: ..........................................................
EMAIL ADRES:.................................................................
INSCHRIJVINGSDATUM:....................................................
DE CONTRIBUTIE WORDT BEREKEND VANAF DE DATUM VAN INSCHRIJVING.
BIJ TUSSENTIJDSE OPZEGGING WORDT GEEN RESTITUTIE VERLEEND.
LIDMAATSCHAP OPZEGGEN (vóór 1 juni): ALLEEN PER MAIL NAAR: calck44@ziggo.nl
PLAATS.................................................................
DATUM.............................................................
HANDTEKENING.............................................................................
Jeugdleden jonger dan 18 j. moeten dit formulier door ouder of verzorger laten ondertekenen.
Onze Privacy Verklaring vindt u op www.badmintonborger.nl
U kunt dit inschrijfformulier downloaden van de website en ondertekend sturen naar
calck44@ziggo.nl of op een speelavond geven aan de trainer.
Op speelavonden kunt u een inschrijfformulier krijgen, dat u na invulling en ondertekening inlevert.

