AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP B.C. PHIDO
(volledig ingevuld en ondertekend sturen naar BC Phido, Th. à Kempisstraat 35, 9 KS Doetinchem)
•
•
•
•
•
•

•

U heeft recht op 3 gratis speeldagen
Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico
e
De contributie wordt maandelijks voldaan d.m.v. automatische incasso op 27 van de maand
U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL). De bondscontributie wordt jaarlijks
vastgesteld door BNL en automatisch geïncasseerd op 27 januari.
Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door de ledenadministratie na ontvangst van een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier.
Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstapdata zijn voor 1 Juni en voor 1 December. Bij
tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds) contributie worden verleend. Het opzeggen
dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via de voorzitter, secretaris, penningmeester op het postadres Thomas à
Kempisstraat 35, 7009 KS Doetinchem. Aan een E-mail via bestuur@phido.nl kunnen achteraf geen rechten verleend
worden tenzij deze door de penningmeester zelf beantwoord of bevestigd zijn.
Personen onder de 18 jaar moeten dit formulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen. Men is
definitief lid op de datum van inschrijving voor de minimale duur van zes (6) maanden.

Doorlopende machtiging

S€PA

Badmintonclub Phido
Th. à Kempisstraat 35
NL-7009 KS DOETINCHEM
Incassant ID: NL23ZZZ401218170000
Kenmerk machtiging: Uw lidnummer
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonclub Phido om doorlopende incasso-opdrachten af te
schijven wegens betaling bonds- en clubcontributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Badmintonclub Phido.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kun u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

_______________________________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________________________

Postcode:

______________ Woonplaats: ________________________________ Land*: ______

Rekeningnr. (IBAN): ______________________________ Bank identificatie (BIC)**: ___________________
Plaats en datum:

______________________________ Handtekening

*Indien u in Nederland woont hoeft dit niet ingevuld te worden ** Indien het een Nederlands rekeningnummer betreft hoeft dit niet ingevuld te worden

Persoonsgegevens (s.v.p invullen in blokletters):
1

Achternaam:

Dhr. / Mevr . ___________________________________________________________________

Voorletters:

__________________________________ Roepnaam: ___________________________________

Geboortedatum:

__________________________________ Geboorteplaats: _______________________________

Adres:

_______________________________________________________________________________

Postcode:

__________________________________ Woonplaats: __________________________________

Telefoonnr.:

__________________________________ Mobiel nr.: ___________________________________

E-mail adres:

_______________________________________________________________________________

Heeft u eerder gebadmintond?: Ja / Nee

1

2

Zo ja, was u toen lid van BNL ?: Ja / Nee

1

Zo ja, wat is uw bondsnummer ?: __________________
In het kader van de AVG willen we vragen om pagina 2 in te vullen en mee te sturen met de inschrijving, voor onze
privacyverklaring willen wij u verwijzen naar onze website www.phido.nl
1
2

Doorhalen wat niet van toepassing is,
Badminton Nederland, voorheen Nederlandse Badminton Bond (NBB)

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Doetinchem, oktober 2019
Beste,
Binnen onze vereniging laten we met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, evenementen, wedstrijden en voor teamfoto’s op de website. Ook
jij kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden.
Toch vinden we het belangrijk om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s. Het is goed mogelijk dat
je niet wilt dat foto’s op internet verschijnen.
Met deze brief vragen wij daarom jouw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Wilt uw deze brief of
antwoordstrook afgeven aan een van de leden van de het bestuur of de trainers.
Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat
andere mensen foto’s maken tijdens activiteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze
mensen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming
geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Bestuur BC Phido

Hierbij verklaart ondergetekende,
……………………………………………………………………….
(Bij jeugd jonger dan 18 jaar ouders/verzorger laten tekenen, graag bovenstaand naam lid invullen)
dat beeldmateriaal door BC Phido gebruikt mag worden*:

¨ Op de website van de vereniging (teamfoto’s)
¨ In de (digitale) nieuwsbrief
¨ Op sociale-mediaaccounts van de vereniging
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

..............................................................................

Naam lid of ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening lid of ouder/verzorger:

..............................................................................

