BADMINTONCLUB MARIKEN
I N S C H R I J F F O R M U L I E R

Door ondertekening van dit inschrijfformulier meldt u zich aan als lid van BC Mariken tot
wederopzegging en gaat u akkoord met de voorwaarden zoals deze in het huishoudelijk
regelement zijn vermeld. Zie: www.bcmariken.nl/bcmariken/documenten/
Inschrijving is mogelijk in één van de volgende categorieën:
Informatie

Code

Contributie seizoen

Recreant

senioren

Training

Jeugd

2020/2021
Training

1 training per week

J1N

€ 155,-

Training

2 trainingen per week

J2N

€ 270,-

Competitie

2 trainingen per week

JCN

€ 285,-

Training

nylon shuttles, 1x trainen

S1N

€ 270,-

Training

nylon shuttles, 2x trainen

S2N

€ 330,-

Competitie

nylon shuttles

SCN

€ 350,-

Training

veren shuttles, 1x trainen

S1V

€ 325,-

Training

veren shuttles, 2x trainen

S2V

€ 410,-

Competitie

veren shuttles

SCV

€ 440,-

Senioren

vrijspelen op vrijdag

SR

€ 190,-

50+

vrijspelen op woensdag

S50

€ 120,-

Strippenkaart

5 x vrijspelen op vrijdag

S5X

€ 30,-*

1 training op dinsdag

G1N

€160,-

G-Badminton

* = De kosten voor de strippenkaart worden eenmalig van uw rekening afgeschreven.

Gelieve uw persoonsgegevens en de code corresponderend met de categorie van inschrijving
op de achterzijde van dit inschrijfformulier in te vullen. Tussentijdse beëindiging van het
lidmaatschap geeft geen recht op gehele c.q. gedeeltelijke restitutie van het verschuldigde
bedrag.
Betaling kan alleen doormiddel van een doorlopende SEPA-incasso
Aan: Badmintonclub Mariken, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen, Nederland
SEPA Incassant ID: NL95ZZZ401440800000
SEPA kenmerk: “ContributieBCMariken+”jaartal”+”persoonlijke bondsnummer”*
*Uw bondsnummer is te achterhalen bij de Nederlands Bandminton Bond,
of bij op de club bij de ledenadministratie of de penningmeester.

BADMINTONCLUB MARIKEN
I N S C H R I J F F O R M U L I E R

Roepnaam

Voorletters

Achternaam
Straatnaam

Huisnummer

Woonplaats

Postcode

Telefoon

Mobiel

Geboortedatum

Geslacht

M / V

E-mail
E-Mail (2de)
Ten name van

Bankrekening(iban)
Ingangsdatum
lidmaatschap
Student

Code
lidmaatschap

(zie voorzijde)

Ja*/Nee
*geeft een eenmalige korting van 20% op de lidmaatschapsgelden bij vertoning van een
geldig bewijs van inschrijving bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Voor korting op
opvolgende jaren dient er opnieuw een geldig bewijs van inschrijving getoond te worden.

Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Badmintonclub Mariken, om de
jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven van het door mij hierboven vermeld IBANbankrekeningnummer.
Plaats

Datum

Handtekening
(Voor
minderjarigen
één der ouders)

Alleen invullen indien u afgelopen seizoen lid bent geweest van Badminton Nederland. Wij
gebruiken deze gegevens zodat u uw huidige bondsnummer kunt behouden.
Onderstaande gegevens zijn te vinden op de website van de bond.

Bondnummer

Vereniging

Als BC Mariken willen we graag laten zien hoe leuk badminton bij onze vereniging is. Daarvoor
publiceren we soms foto's of video's op onze website en sociale media. We vragen je hierbij om
toestemming beeldmateriaal van jou of je kind hiervoor te gebruiken.

Ik geef toestemming (voor mijn kind)

Ik geef geen toestemming (voor mijn kind)

Dit formulier kan per email of per post naar de ledenadministratie
Ledenadministratie BC Mariken
Hans Offereins
Dommer van Poldersveldtweg 18
6521 ND Nijmegen

ledenadministratie@bcmariken.nl

