
Hierbij wil ik mij aanmelden als lid van badmintonclub BC Rally te Maastricht.

MACHTIGING: 
  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BC Rally om van zijn/haar hieronder genoemde 
bankrekening de maandelijkse contributie af te schrijven.

Exacte tenaamstelling zoals vermeld op de bankpas

18 tekens  (geen spaarrekening)

Voorletters:

Achternaam:

Geboortedatum:   M

Adres:

Woonplaats:

Land:

Telefoon:

E-mailadres:

Rekeningnummer (IBAN):

Naam rekeninghouder:

Datum:        

Fysieke handtekening plaatsen op geprint formulier. 
Bij minderjarigen is de handtekening van  ouder of verzorger vereist. 
  Ondergetekende gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden 
die zijn meegezonden samen met dit aanmeldingsformulier.                   

Handtekening:

BC Rally plaatst regelmatig foto's van zijn leden op social media. Ondergetekende gaat hier                    of                        
mee akkoord.  Zie voor meer informatie bij AVG in de Algemene Voorwaarden.

  wel

 BMJ 
 BM 
 GW
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Lidnummer: 

  

Ingangsdatum: 

  

Paraaf bestuurslid:

In te vullen door het bestuur:

Roepnaam:

Postcode:

  V

  niet

E-
Fo

rm
 B

C 
Ra

lly
 2

01
8 

| 0
1



ALGEMENE VOORWAARDEN 
  
Hierbij verklaar ik mij te houden aan de regels die zijn vermeld in het huishoudelijk reglement en de 
statuten van de vereniging. Zoals in het huishoudelijk reglement vermeld, neem ik de verplichting op mij 
tot het betalen van de contributie. Betaling vindt uitsluitend plaats via door BC Rally geaccordeerd 
incassosysteem (geen acceptgiro, zelf geïnitieerde periodieke opdracht of contanten). 
Incassant ID NL65ZZZ402035040000. 
         
BC Rally verklaart hierbij in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat de 
door u/jou verstrekte gegevens alleen gebruikt zullen worden ten behoeve van de ledenadministratie 
van BC Rally en Badminton Nederland en voor de organisatie van clubactiviteiten zover als noodzakelijk. 
Genoemde gegevens zullen zonder toestemming van betrokkene niet aan derden verstrekt worden.  
          
Het lidmaatschap gaat in zodra de eerste contributie is ontvangen. Ieder lid wordt conform de reglementen 
aangemeld bij Badminton Nederland. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan derden. 
Ieder lid neemt voor eigen risico deel aan de sportbeoefening.  
              
BC Rally hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand. 
Voorbeeld: meldt men zich af in januari dan is de contributie van februari nog verschuldigd. 
  
Wijzigingen en afmeldingen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven 
– via de contactpersonen in de sporthal, 
– via e-mail bcrally@gmail.com of 
– per post aan Secretariaat BC Rally, Emailstraat 14, 6216 VS Maastricht. 
  
Afmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de sporthallen of te downloaden via internet: 
www.bcrally.nl/club/lidmaatschap. 
 
Clubcontributie Junioren recreatie t/m 17 jaar 
  Junioren competitie t/m 17 jaar 
  Senioren recreatie 
  Senioren competitie 

 

Vervolgblad aanmeldingsformulier. Dit gedeelte is voor het aangemeld lid.

Het volledig ingevulde formulier EERST PRINTEN ! 
(gebruik evt. de knop PRINT. Het ingevulde formulier kan NIET worden opgeslagen) 
  
Na ondertekening: 
  
OPTIE 1:  het geprinte formulier persoonlijk afgeven 
bij een contactpersoon of bestuurslid in de sporthal 
of bij de secretaris John Oey op vorenstaand adres. 
  
OPTIE 2:  het geprinte formulier per post opsturen naar 
Secretariaat BC Rally, Emailstraat 14, 6216 VS Maastricht 
  
OPTIE 3:  het geprinte formulier scannen indien mogelijk. 
Deze scan (jpg of bmp) als bijlage per e-mail opsturen naar 
bcrally@gmail.com 
(klik op e-mail adres) 

Blad 2/2

WELKOM 
bij onze badmintonclub. 

Een prettige en 
vooral sportieve tijd 

toegewenst.  
  

Het bestuur van 
BC RALLY

€  12,00   per maand 
€  13,75   per maand 
€  16,00   per maand 
€  17,75   per maand 
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Hierbij wil ik mij aanmelden als lid van badmintonclub BC Rally te Maastricht.
MACHTIGING:
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BC Rally om van zijn/haar hieronder genoemde
bankrekening de maandelijkse contributie af te schrijven.
Exacte tenaamstelling zoals vermeld op de bankpas
18 tekens  (geen spaarrekening)
Fysieke handtekening plaatsen op geprint formulier.
Bij minderjarigen is de handtekening van  ouder of verzorger vereist.
 
Ondergetekende gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden
die zijn meegezonden samen met dit aanmeldingsformulier.                   
Handtekening:
BC Rally plaatst regelmatig foto's van zijn leden op social media. Ondergetekende gaat hier                    of                       
mee akkoord.  Zie voor meer informatie bij AVG in de Algemene Voorwaarden.
 BMJ
 BM
 GW
Blad 1/2
Lidnummer:
 
Ingangsdatum:
 
Paraaf bestuurslid:
In te vullen door het bestuur:
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ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Hierbij verklaar ik mij te houden aan de regels die zijn vermeld in het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. Zoals in het huishoudelijk reglement vermeld, neem ik de verplichting op mij tot het betalen van de contributie. Betaling vindt uitsluitend plaats via door BC Rally geaccordeerd incassosysteem (geen acceptgiro, zelf geïnitieerde periodieke opdracht of contanten).
Incassant ID NL65ZZZ402035040000.
                                                                        
BC Rally verklaart hierbij in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat de door u/jou verstrekte gegevens alleen gebruikt zullen worden ten behoeve van de ledenadministratie
van BC Rally en Badminton Nederland en voor de organisatie van clubactiviteiten zover als noodzakelijk.
Genoemde gegevens zullen zonder toestemming van betrokkene niet aan derden verstrekt worden.                  
                                                                                 
Het lidmaatschap gaat in zodra de eerste contributie is ontvangen. Ieder lid wordt conform de reglementen aangemeld bij Badminton Nederland. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan derden.
Ieder lid neemt voor eigen risico deel aan de sportbeoefening.         
                                                                                                                     
BC Rally hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand.
Voorbeeld: meldt men zich af in januari dan is de contributie van februari nog verschuldigd.
 
Wijzigingen en afmeldingen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven
– via de contactpersonen in de sporthal,
– via e-mail bcrally@gmail.com of
– per post aan Secretariaat BC Rally, Emailstraat 14, 6216 VS Maastricht.
 
Afmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de sporthallen of te downloaden via internet:
www.bcrally.nl/club/lidmaatschap.
 
Clubcontributie         Junioren recreatie         t/m 17 jaar
                  Junioren competitie         t/m 17 jaar
                  Senioren recreatie
                  Senioren competitie
 
Vervolgblad aanmeldingsformulier. Dit gedeelte is voor het aangemeld lid.
Het volledig ingevulde formulier EERST PRINTEN !
(gebruik evt. de knop PRINT. Het ingevulde formulier kan NIET worden opgeslagen)
 
Na ondertekening:
 
OPTIE 1:  het geprinte formulier persoonlijk afgeven
bij een contactpersoon of bestuurslid in de sporthal
of bij de secretaris John Oey op vorenstaand adres.
 
OPTIE 2:  het geprinte formulier per post opsturen naar
Secretariaat BC Rally, Emailstraat 14, 6216 VS Maastricht
 
OPTIE 3:  het geprinte formulier scannen indien mogelijk.
Deze scan (jpg of bmp) als bijlage per e-mail opsturen naar
bcrally@gmail.com
(klik op e-mail adres) 
Blad 2/2
WELKOM
bij onze badmintonclub.
Een prettige en
vooral sportieve tijd
toegewenst. 
 
Het bestuur van
BC RALLY
€  12,00   per maand
€  13,75   per maand
€  16,00   per maand
€  17,75   per maand
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