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AANMELDINGSFORMULIER BC KEEP FIT GULPEN 
 
 
Naam:  ………………………………………………………………m/v:……………………… 
 
 

Voorletters: …………………………………………………………………………………………… 
 
 

Roepnaam: …………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

Postcode: …………………………………………………………………………………………… 
 
 

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………… 
 
 

Telefoon: ……………………………………………… Mobiel: ………………………………… 
 
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

Bankrekening: ………………………………………………………  Incasso: Ja/Nee 
 
 

Datum aanvang lidmaatschap: ……………-………………-……………… 
 

Indien van toepassing: 
(ex)Lid andere club:  ……………………………… Bondsnummer Badminton NL:…………… 
 
 

Aldus getekend te Gulpen d.d.: ……………………………………………… 
 
 
Handtekening lid     Indien minderjarig 
      Handtekening ouders/voogd 
 
………………………………………… … ……………………………………………………… 
 
 
Ondergetekende is op de hoogte van het gestelde op de achterzijde van dit formulier 

In te vullen door leden administratie 
 
Verwerkt in ledenadministratie d.d.: …………-…………-………………  
 
Aangemeld NBB d.d.: ………-………-………  Lidcode/bondsnummer: ……………… 
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CONTRIBUTIE REGELING BC KEEP FIT GULPEN 

 
 
Bedragen: 

• Eenmalig inschrijvingsgeld € 10,65 

• Kwartaal contributie junioren  € 34,25 (€137,- per jaar) 

• Kwartaal contributie senioren  € 50,00 (€200,- per jaar) 
 

Betaling: 

• Door middel van automatische incasso. 

• Indien men een factuur wenst te ontvangen en de betaling vervolgens zelf regelt via 
overschrijving vragen wij het juiste mailadres door te geven voor de digitale factuur. 

 
Competitie: 

• Indien men deelneemt aan de bondscompetitie wordt er jaarlijks (per competitieseizoen) een 
extra bedrag in rekening gebracht:  
Junioren:  € 30,--   
Senioren:  € 40,-- 

• Tevens is een bijdrage verplicht aan de kleding die verplicht gedragen dient te worden tijdens de 
competitie en toernooien. 

 
De criteria voor de bepaling of men senior lid is zijn de volgende: 

• Volgens Badminton Nederland: Senior vanaf 1 januari van het jaar waarin men 18 wordt. 
 

Afmelding: 

• Kan op elk moment bij het bestuur, maar gaat in per de eerste van het eerstvolgende 
kalenderkwartaal. 

• Afmelding dient schriftelijk per afmeldformulier of per e-mail, bij voorkeur met opgave van reden, 
te geschiedden bij de penningmeester. (penningmeester@bckeepfit.nl) 

• Vanaf dat moment (de eerste van het kwartaal) is dus geen contributie meer verschuldigd met 
uitzondering van de bondscontributie. 

• Bondscontributie heeft betrekking op een kalenderjaar en wordt niet gerestitueerd. 
(en betalingsachterstanden worden geïnd) 

• Een lid dat zich voor 1 december van het kalenderjaar afmeld behoeft voor het kalenderjaar 
daarop volgend de bondscontributie niet te voldoen. 

 
Aanmelding: 

• Kan op elk moment bij het bestuur door inlevering van het daarvoor bestemde 
aanmeldingsformulier en incassomachtiging. 

• Gaat in per de eerste van de eerstvolgende kalendermaand. 

• De contributie is tijdsevenredig verschuldigd (1 maand, 2 maanden of het hele kwartaal) 
 

Privacy: 

• De gegevens op het ingevulde lidmaatschapsformulier zullen gebruikt en verwerkt worden 
conform de Privacy policy en de huidige wetgeving. U kunt de Privacy policy vinden op onze 
website. 
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