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Inschrijfformulier lidmaatschap BC Velsen 

Ondergetekende verzoekt het bestuur van BC Velsen om inschrijving als lid van de vereniging: 

□ De heer  □ Mevrouw 
Voornaam :  …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Achternaam :  …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Adres :  …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Postcode :  ………………….  Woonplaats:  ……………………………………………………………..….…………... 

Geboortedatum :  …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

E-mailadres :  …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Doorlopende machtiging tot automatische incasso van de contributie 
Hierbij verleen ik BC Velsen tot wederopzegging toestemming om de verschuldigde contributie in 
drie maandelijkse termijnen automatisch af te schrijven van mijn bankrekening. 

 

Naam rekeninghouder :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer (IBAN) :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats en datum :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening : 

 

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met het gebruik van mijn 
persoonsgegevens conform de privacy policy van BC Velsen. NB. Bij inschrijving van een jeugdlid 
dient dit formulier te worden ondertekend door een ouder / verzorger / wettelijk vertegenwoordiger. 

 

Het ondertekende inschrijfformulier kan verzonden worden aan de ledenadministratie: 
Frans van Dooren 
Velserduinweg 171 
1971 ZB IJmuiden 

Of als gescand formulier per e-mail aan: leden@bcvelsen.nl  

  

mailto:leden@bcvelsen.nl
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Toelichting inschrijfformulier 

Speeltijden 
Senioren: 
Maandagavond  19.00 - 22.00 uur  Het Polderhuis in Velserbroek 
Woensdagavond  19.00 - 22.00 uur  Sporthal Zeewijk in IJmuiden 
Donderdagavond  20.00 - 22.00 uur  Sporthal Oost in IJmuiden 

Jeugdleden: 
Zaterdagochtend 10.00 - 12.00 uur  Sporthal Oost in IJmuiden 

Contributie 
De contributie geldt per badmintonseizoen, dat loopt van begin september tot eind april. De 
contributie is inclusief bondscontributie en ongevallenverzekering.  

Seniorleden € 190,00 (lid ouder dan 18 jaar per 1 september van het lopende seizoen) 

Aspirant seniorleden € 153,00 (lid jonger dan 18 jaar per 1 september van het lopende seizoen én 
maakt gebruik van een speelavond en/of de seniorencompetitie) 

Jeugdleden € 125,00 (lid jonger dan 16 jaar per 1 september van het lopende seizoen) 

Het voldoen van de contributie kan alleen via automatische incasso. Er zal worden afgeschreven in 
drie maandelijkse termijnen. Ter informatie wordt jaarlijks in augustus een factuur verzonden met 
het totaal verschuldigde bedrag. 

Beëindiging lidmaatschap 
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie voor 1 
mei van het lopende seizoen. Na uitschrijving uit het ledenbestand zal er automatisch geen incasso 
van contributie meer plaatsvinden, u hoeft daarvoor zelf geen verdere actie te ondernemen. 

Privacy 
BC Velsen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Onze volledige Privacy policy is te vinden op de website 
www.bcvelsen.nl/privacy-statement.  

 

http://www.bcvelsen.nl/privacy-statement
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