
Badmintonclub Hillegom         
 

 
 

Bankrekening BCH: IBAN NL94 ABNA 0568 8134 64 

AANMELDINGSFORMULIER             JUNIOR (t/m 17 jaar) 

Naam __________________________________________________ 

Roepnaam __________________________________________________ 

Adres  _____________________________________________________________ 

Postcode/Plaats  _____________________________________________________________ 

Tel. ouder(s)/verzorger(s) ___________________________ Tel. Jeugdlid ___________________________ 

e-mailadres ouder(s)/verzorger(s)  ________________________________________________________ 

e-mail adres jeugdlid _____________________________________________________________________ 

Geboortedatum  ____________________  Geslacht   M/V* 

Is uw zoon/dochter al eerder lid van een badmintonvereniging geweest?  Ja/nee* 

Zo ja, van welke vereniging  ________________________________________________ 

Zo ja, heeft hij/zij deelgenomen aan de bondscompetitie (voorheen districtscompetitie)?  Ja/nee* 

Zo ja, welke divisie (voorheen klasse)?  ________  Bondsnummer ______________ 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

Wilt u dit aanmeldingsformulier inleveren bij of opsturen naar de secretaris: 
  Marjolein Zwetsloot 
  Meerweg 6 
  2121 VA  Bennebroek 
 
Ondergetekende verklaart hierbij: 

1. de vereniging onverwijld in kennis te zullen stellen van eventuele wijzigingen in de middels dit 
inschrijfformulier verstrekte informatie. 

2. zich te realiseren dat het lidmaatschap onverbrekelijk wordt aangegaan tot 1 juni van enig jaar (het 
eind van het boekjaar van de vereniging), waardoor het niet mogelijk is om tussentijds op te 
zeggen; opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 
juni van het lopende seizoen. Een brief of email kan worden gericht aan de secretaris 
(bchillegomsecretariaat@gmail.com). Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan 
de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een 
betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen. De opzegging is pas definitief als u hiervan 
een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. 

 
Op het lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van toepassing. Deze zijn op te vragen 
bij het bestuur. Voor het privacy beleid van Badmintonclub Hillegom verwijzen wij u naar 
https://www.bchillegom.nl/ 
 
Datum _____________ 
 
Handtekening ouder/verzorger 
 

https://www.bchillegom.nl/


Badmintonclub Hillegom         
 

 
 

Bankrekening BCH: IBAN NL94 ABNA 0568 8134 64 

 
Toestemmingsverklaring  

 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en 
filmpjes van u op onze website/Facebookpagina plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om 
ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik _______________________________________ (naam ondergetekende) 

Badmintonclub Hillegom (BCH) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen. 

□ Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van BCH/Facebook/Twitter 

□ Te zijner tijd het gebruiken van een digitale (pas)foto voor de afhangpas (zonder deze pas kan niet vrij 

gespeeld worden). 

□ Het publiceren van mijn naam m.b.t. de teamindeling van de competitie. 

 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt BCH mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam    _______________________________________________________________ 
 
Geboortedatum   _______________________________________________________________ 
 
Datum   _______________________________________________________________ 
 
Handtekening   _______________________________________________________________ 
 
 
LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd _______________________________________________________________ 
 
Handtekening ouder/voogd 


