
*   doorhalen wat niet van toepassing is 
** Alle leden van HHW’69 ontvangen van Badminton Nederland een digitale Badminton Nederland Pas. Om dit mogelijk te maken 
is het noodzakelijk dat in de database van de club uw juiste e-mailadres is opgenomen 
  

Z.O.Z 

 

  

BADMINTONVERENIGING HHW’69 
Ledenadministratie 

Anna van Hogendorpland 27 
1705JK  Heerhugowaard 

Email: ledenadministratie@hhw69.nl 

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER BADMINTONVERENIGING HHW’69 
 
Achternaam en voorletters : .......................................................................................... 
 
Roepnaam   : .......................................................................................... 
 
Adres    : .......................................................................................... 
 
Postcode en woonplaats : .......................................................................................... 
 
Telefoonnummers  : huis................................. mobiel  ...................................... 
 
E-mail adres**   : .......................................................................................... 
 
Geboortedatum en geslacht : ........................................................  M / V* 
 
Geboorteplaats  : ……………………………………… 
 
Beroep en/of werkgever : ...................................................   /  student  /  scholier* 
 
 
Wil je vrijwilliger worden of meehelpen binnen onze vereniging:      ja/nee/meer informatie* 
 
Zo ja, op welk gebied kun je ons versterken: ………………………………………………… 
 
Mogen wij je benaderen voor hulp bij eenmalige activiteiten:           ja/nee* 
 
 
Was u al eerder lid van een : ja/neen, van ....................................  te ...........................  
 
Badmintonvereniging  : bondsnummer ……………………….. 

 
 
Hoe bent u in contact gekomen met onze vereniging: via………………………………………. 
 
 
Wilt u zich inschrijven als   : 0  Recreantspeler  0  Beginnend recreant (18+)           
        0  Gevorderd recreant (18+) 
    0  Competitiespeler  0  Regioniveau    klasse 
              0  Landelijk niveau    divisie 
     0 Jeugdspeler       0  Beginnend jeugdspeler 
            0  Wedstrijdjeugdspeler    klasse 

0 Aangepast badminton      0  Verstandelijk / Lichamelijk *  
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Contributie bedragen 2018: 
Jeugd t/m 12 jaar………………………………… €  159,00 
Jeugd vanaf 13 jaar………………………….….. €  175,00 
Recreantspeler senioren……………………….. €  163,00 
Competitiespeler senioren tot de Hoofdklasse..        €  190,00 
Competitiespeler senioren vanaf Hoofdklasse.. €  238,00    
Reservespeler Competitie................................. €  186,00 
Aangepast badminton ….……………………… €    80,00 
   

Aanvullende informatie: 

 Het seizoen loopt jaarlijks van augustus/september tot en met mei/juni. 

 De contributie betaalt u per kalender jaar. 

 Als u lid wordt van onze vereniging verplicht u zich voor het gehele jaar. 

 Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 
15 oktober, bij de ledenadministratie van de vereniging. 

 Wanneer voor 15 oktober geen afmelding plaats vindt, verbindt u zich automatisch voor 
het gehele volgende jaar. 

 Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door een van de ouders / verzorgers mede te 
laten ondertekenen. 

 Jeugdleden dienen er rekening mee te houden dat, tijdens het seizoen trainingstijden en 
dagen kunnen wijzigen. 

 U bent eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 15,00. 

 Uw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend voor 
verenigingsgerelateerde activiteiten worden gebruikt en worden met uitzondering van aan 
de Nederlandse Badminton Bond niet aan derden verstrekt. 

 U wordt na inschrijving aangemeld als lid van de Nederlandse Badminton Bond. 

 De contributie wordt automatisch geïncasseerd.  

 Bij het niet verlenen van een automatische incasso betaalt u een opslag van € 5,00. 
 

 
De ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Badmintonvereniging HHW’69 om de verschuldigde contributie per jaar af te schrijven 
van zijn/haar  

          bank- / gironummer : ………………………………………………. 
 
            IBAN            : ………………………………………………. 
 
Indien de rekening op een andere naam staat, dan graag hier de naam van de 
rekeninghouder vermelden          : ………………………………………………. 

 
 
Ondergetekende(n) gaat(n) akkoord met de bovenstaande voorwaarden: 
 
 
................................................ .......................................................................... 
(handtekening lid)   (plaats)   (datum) 
 
 
.................................................. 
(handtekening ouder/verzorger) 
 

 
BELANGRIJK! Nieuwe senioren (18+) leden gelieve een pasfoto in te leveren ten behoeve 

van de spelerspas. 


