
  BADMINTONVERENIGING HHW’69 
                    Penningmeester en Ledenadministratie 
           Mahonialaan 13  
                                                                                         1702XA Heerhugowaard        

  Email: penningmeester@hhw69.nl 

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging. 

De privacy policy vindt u op de website van de vereniging:  www. HHW69.nl   

 

AANMELDINGSFORMULIER BADMINTONVERENIGING HHW’69 

Achternaam en voorletters: 

Roepnaam                              : 

Adres          : 

Postcode en woonplaats      : 

Telefoonnummers                 : 

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

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

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

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

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

Geboortedatum en geslacht :     .............................................................. M / V 

Geboorteplaats           :                .......................................................................... 

Emailadres           :     …………………………………………………………………….. 

Wil zich inschrijven als :  

□ Recreantspeler   □ Beginnend recreant (18+)            □ Gevorderd recreant (18+) 

□ Jeugdspeler    □ Beginnend jeugdspeler      □ Wedstrijdjeugdspeler klasse 

□ Competitiespeler     □ Regioniveau klasse       □ Landelijk niveau divisie 

□ Para badminton  opmerking: graag ook aanvullend formulier invullen   

 

• 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. 

• U bent eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 15,00. 

• Uw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend voor  vereniging gerelateerde 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. 

• alle gegevens die de deelnemer op het aanmeldformulier invult mogen gebruikt worden ten behoeve van 

het organiseren van de bijeenkomst.  

De actuele bedragen voor de contributie vindt u op onze website: www.hhw69.nl 

Aanvullende informatie: 

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

• De contributie betaalt u per kalender jaar(1 januari t/m 31 december. 

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

• Bij opzeggen van het lidmaatschap dient er uiterlijk vóór 1 december per e-mail  een opzegbrief bij 

de penningmeester binnen gekomen te zijn. Indien deze na 1 december binnen komt, dan is er voor 

het komende kalenderjaar nog een contributie verplichting. Een uitzondering geldt voor 

competitiespelers in verband met het uitspelen van de competitie; deze kunnen voor 1 december 

opzeggen, maar betalen contributie t/m juni. 

 

http://www.hhw69.nl/


 
 

Voordat u ondertekent: 

□ Ik begrijp dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de 

privacyregels van de vereniging. 

□  Alle gegevens die de deelnemer op het aanmeldformulier invult mogen gebruikt worden ten 

behoeve van het organiseren van de bijeenkomst. Deze gegevens zullen maximaal 3 

maanden bewaard worden na opzegging. 

□  Ik heb gelezen dat de privacy policy  op de website van de vereniging staat. 

□ Ik geef toestemming om gemaakte foto’s bij activiteiten van de vereniging te tonen op de 

website, facebookpagina of instagram en ook in eventuele krantenartikelen. 

 

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) 

Let op dat een minderjarige onder de 18 jaar schriftelijke toestemming nodig heeft van 

ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger om de overeenkomst aan te kunnen gaan.  

 

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

van de spelerspas. 

 


