
 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

❑ SENIOREN (18 JR. EN OUDER) 

❑ JUNIOREN (JONGER DAN 18 JR.) 

❑ COMPETITIE    ❑ RECREANT 
 

Ik geef mij hierbij op als lid van de Badminton Vereniging Houten. 
De ingevulde gegevens zullen gebruikt worden cf. de privacy policy van BVHouten 
 
Ingangsdatum lidmaatschap:  _______________________ 

Achternaam :  Voorletters: Roepnaam : M / V 

Straat en nr :   Geboortedatum :  

Postcode : Plaats :  E-mailadres :  

Telefoonnr : Mobielnr : Maakt u gebruik van de U-pas regeling?  Nee / *Ja 

Bent u dit kalenderjaar lid (geweest) van een andere badmintonvereniging?  Maakt u gebruik van de Familiekorting?   Nee / Ja 

Nee / Ja naam Vereniging :  Bondsnummer :   

*= Kopie U-pas bijvoegen 

 ________________________________________________________________________________________________  
Alle informatie aangaande het lidmaatschap bij BV Houten is te vinden op de website www.bvhouten.nl      Lees dit goed door. 
Op de website vind je ook onderaan iedere pagina onze privacy policy. 
-Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor aanmelding op digitale verenigingsblad ’t Meppertje (met relevante 
informatie over de vereniging en badminton) dat ca. 1x per maand wordt verstuurd via mail. 
 Ik geef hierbij toestemming aan BVHOUTEN om foto’s die tijdens BVHouten activiteiten eventueel van mij/mijn kind worden 
gemaakt te publiceren op de website/FB pagina van BVHouten of in ’t Meppertje. 

 ________________________________________________________________________________________________  

ONDERTEKENING 

Handtekening Lid: Bij minderjarigen tevens handtekening één van de ouders/verzorger 
 
 

Zo spoedig mogelijk inleveren bij de ledenadministratie, via trainer of foto/scan mailen naar 

ledenadministratie@bvhouten.nl 
 ________________________________________________________________________________________________  

INCASSOMACHTIGING (verplicht) 

Ondergetekende verklaart hierbij, tot wederopzegging, de Badminton Vereniging Houten machtiging te verlenen om van zijn/haar 
hieronder genoemde bankrekening bedragen over te schrijven naar de bankrekening van de Badminton Vereniging Houten, 
rekeningnummer NL45 INGB 0005 4896 04, wegens de verschuldigde bedragen (eenmalige inschrijfkosten euro 15,-, contributie, 
bonds-, trainings- en competitiebijdrage e.d.) zoals vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). De afschrijvingen 
zullen zoveel mogelijk in gelijke bedragen plaatsvinden. Het betaalschema is op te vragen bij onze penningmeester. 
 

Rekeningnummer  

 

: NB graag met IBAN invullen Ten name van : 

Straat en nr. : Postcode : Plaats : 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze procedure 

Naam : Datum : 

Plaats : Handtekening 

: 

 

VRIJWILLIGERSWERK 
BVH kan niet zonder de hulp van enthousiaste leden en ouders van jeugdleden. Om een actieve vereniging te zijn en te blijven 
hebben we af en toe hulp nodig. Wij stellen het zeer op prijs als je als lid of ouder/verzorger je hiervoor opgeeft. Je kunt hierbij 
denken aan (het mee helpen met) de organisatie van de diverse toernooien, informatie geven op de informatiemarkt 1 x per jaar, 
tellen bij jeugdtoernooien of deelname in een van de commissies of in het bestuur van de vereniging. 
 

Ik ben bereid vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging ❑ Ja❑ Nee 
    
Wat zou u voor BV Houten willen doen? ❑ Bestuursfunctie  
 ❑ Competitieleider ❑ Activiteitenmarkt in september 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de 
bestuursleden. Stuur een email naar Bestuur@BVHouten.nl    
Extra opmerkingen kun je ook kwijt op de achterzijde van dit 
formulier. 

❑ Commissiewerk ❑ Wedstrijdverslag schrijven 
❑ Helpen met website, 
nieuwsbrief of andere 
communicatieactiviteiten 

❑ anders: 

 

Badminton 

Vereniging 

Houten 

 

http://www.bvhouten.nl/
mailto:Bestuur@BVHouten.nl

