
Badmintonclub Hillegom         
 

 
 

KvK 40445274 - Bankrekening BCH: IBAN NL94 ABNA 0568 8134 64 

 

STRIPPENKAART-LID                                               SENIOR (18+) 

Naam ________________________________________________ 

Roepnaam ________________________________________________ 

Straat/ huisnr. ________________________________________________ 

Postcode/Plaats ________________________________________________ 

e-mailadres  ___________________________________________________________________ 

Telefoonnummer ______________________ Mobiel ___________________________ 

Geboortedatum _________________   Geslacht         M/V* 

Bent u al eerder lid van een badmintonvereniging geweest?            Ja/nee* 

Zo ja, van welke vereniging __________________________________________________________ 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Wilt u dit aanmeldingsformulier inleveren bij of opsturen naar de secretaris: 

Manon Meijvogel 
Vredelaan 103 
2182 NN Hillegom 

 bchillegomsecretariaat@gmail.com 
 

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 een strippenkaart alleen geldig is in het seizoen waarin deze aangeschaft is. 

Mochten er na het seizoen nog strippen over zijn, dan vervallen deze en kunnen niet tijdens het 
nieuwe seizoen gebruikt worden. 

3. zich te realiseren dat er slechts één strippenkaart per seizoen aangeschaft kan worden. Wil de 
strippenkaarthouder nog blijven badmintonnen, dan is een volwaardig lidmaatschap noodzakelijk. 
De kosten van de strippenkaart worden dan in mindering gebracht op de contributie voor de rest 
van het seizoen mits deze hoger zijn dan de kosten van de strippenkaart. Het invullen van een 
lidmaatschapsformulier is noodzakelijk om volwaardig lid te worden. 
  

Voor strippenkaarthouders 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 ___________________________  Plaats  ____________________________ 
 
Handtekening    

 
  

https://www.bchillegom.nl/


Badmintonclub Hillegom         
 

 
 

KvK 40445274 - 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 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 

□ Gebruik van mijn e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief en andere informatie die 

betrekking heeft op de club. 
 
 
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   ____________________________ Plaats _____________________________ 
 
Handtekening     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewaar een kopie van deze overeenkomst in uw eigen administratie. 


