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 Lever het ingevulde en ondertekende 

formulier in bij 1 van de bestuursleden.  

Voorletters: _______________________ Roepnaam: __________________________ 
 

Achternaam: ______________________ Man / Vrouw 
 

Adres:  ___________________________ Postcode: _______________________________ 
 

Woonplaats:  ______________________ Tel. Nr.: _________________________________ 
 

Geboortedatum:   __________________ Email: __________________________________ 
 

IBAN: ______________________________________________________________________ 
 

Ik betaal de contributie per:   maand / kwartaal / jaar 
 

Was u al eerder lid van   ja / nee van ____________________________________ 
een Badminton vereniging?   Te _________________________________________________ 
 

Over laten schrijven bij de bond:  ja / nee   Bondsnummer: _________________________ 
 

Hoe bent u in contact gekomen met onze vereniging: 

  Via website vereniging (www.amptmeijerbadminton80.nl) 
 Via media 
 Via social media (bijvoorbeeld Facebook) 
 Via een lid van onze vereniging, te weten ______________________________ 
 Op een andere manier, namelijk _____________________________________ 

 

Persoonsgegevens 
In het kader van de nieuwe privacywetgeving AVG dient Amptmeijer Badminton ’80 
toestemming te vragen van haar leden voor het gebruik van persoonsgegevens op haar 
website en social media.  
Ik geef toestemming aan Amptmeijer Badminton ’80 voor het gebruik van mijn 
persoonsgegevens op de volgende wijze (aankruisen wat van toepassing is – minimaal 1 vak 
aankruisen):  
 

 Ik geef overal toestemming voor.  
 Noemen van mijn naam op website. 
 Gebruiken van afbeeldingen van mij op de website. 
 Noemen van mijn naam op social media.  
 Gebruiken van afbeeldingen van mij op social media.  
 Noemen van mijn naam in persberichten. 
 Gebruiken van mijn afbeeldingen in persberichten.  
 Gebruiken van afbeeldingen van mij t.b.v. promotionele activiteiten.  
 Het gebruik van mijn e-mailadres binnen de vereniging voor bijvoorbeeld uitnodigingen   

      van gezellige avonden.  
 Ik geef voor geen van deze opties toestemming.  

 

Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring zoals 
opgenomen op onze website.  
 

http://www.amptmeijerbadminton80.nl/
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Als je lid wordt kun je meteen gebruik maken van een paar voordelen: 

1. Je kunt eenmalig een verenigingsshirt bestellen met korting. Opties:   
 De jeugd krijgt gratis een shirt dat door de Plus Van der Hoven – Wezep wordt  

      gesponsord. Gewenste maat: 

 Voor de senioren een t-shirt van € 30,40 voor € 15,- , de vereniging betaalt de rest.      
      Gewenste maat: 
 

 Voor de senioren een polo van € 34,40 voor € 19,- , de vereniging betaalt de rest.      
      Gewenste maat: 
 
2. Verder kun je kiezen uit één van de volgende opties: 

 Ik wil een GRATIS RACKET, de vereniging bepaalt welk type. (Geschikt voor jeugdspelers  
      en beginnende recreanten. Jeugd die net begint krijgt het racket uitgereikt als zij hier aan  
      toe zijn.) 

 Ik wil een ander type racket aanschaffen, je kunt dan een aantal rackets proberen voor je  
      beslist welke je wilt aanschaffen. Je krijgt dan éénmalig € 15,- korting. (Advies voor  
      senioren is te kiezen voor deze optie, bevalt het niet kun je altijd nog kiezen voor het  
      gratis racket.) 

Heel veel plezier bij Amptmeijer Badminton ’80, met deze voordelen maak je meteen een 
prima start! 
 

Voorwaarden lidmaatschap: 
1. U bent verplicht de contributie vooruit te betalen vanaf het moment dat u als lid wordt toegelaten. 
2. Uw lidmaatschap gaat in per datum van ondertekening.  
3. Uw eerste betaling geschiedt bij de eerst volgende incasso ronde.  
4. Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van de vereniging te geschieden, 

e-mailadres: ledenadministratie@amptmeijerbadminton80.nl 
5. U kunt opzeggen na 1 jaar lidmaatschap. Na opzegging dient u nog 1 maand contributie te betalen. 
6. Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door één van de ouders mede te laten ondertekenen. 
7. Bij inschrijving worden er eenmalig administratiekosten berekend, te weten voor Senioren € 25,- en 

voor Junioren € 15,-. Dit wordt bij de eerste incasso ingehouden.  
8. Contributie per mei 2016 bedraagt per maand voor Senioren € 15,50 en voor Junioren € 11,-.  
9. SEPA – Euro-incassomachtiging Amptmeijer Badminton ’80, Incassant ID: NL83ZZZ40094634000. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Amptmeijer Badminton’80 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens 
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van Amptmeijer Badminton ’80. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Machtigingskenmerk ontvangt u per email. 

10. Indien u geen euro-incassomachtiging wilt verstrekken, dient u zelf maandelijks (12 x per jaar) de 
contributie te betalen. Het contributiebedrag wordt dan verhoogd met een toeslag van € 1,50 euro 
per maand wegens extra administratie en bankkosten. 
 

Ondertekening 
Plaats:  ______________________  Handtekening:   
 
Datum: ______________________ 


