
Inschrijfformulier BC Trefzeker
Door het onderstaande formulier volledig in te vullen en op te sturen naar (of af te geven
bij) ons secretariaat meldt u zich aan bij onze vereniging.

Algemene gegevens

Speler informatie
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ManVrouw

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiele telefoon

E-mailadres

Wil zich inschrijven als Beginnende jeugdspeler

Gevorderde jeugdspeler

Gevorderde recreant

Beginnende recreant

Beginnende wedstrijdspeler

Gevorderde wedstrijdspeler

Bondsnummer

Vereniging

Indien u lid bent van een andere vereniging vul dan hier uw huidige bondsnummer in

Vul hier de naam van uw huidige vereniging in

IBAN rekeningnummer

Naam rekeninghouder



Doorlopende machtiging SEPA

Gegevens incassant:
Naam : Badminton Club Trefzeker
Adres : Merovingen 14

Postcode : 7722 ZH
Woonplaats : Dalfsen
Incassant ID : NL52ZZZ400591940000

Kenmerk machtiging : < LIDNR>

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
>> Badminton Club Trefzeker te Dalfsen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 

om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
>> Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van Badminton Club Trefzeker te Dalfsen
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Geïncasseerd kan worden: > C ontributie
> I nschrijfgeld (alleen 1e keer bij nieuwe leden € 5,-)
> Trainingsbijdrage en shuttlebijdrage (indien van toepassing)

Contributie bedraagt op dit moment € 9,25 per maand voor jeugdleden en seniorleden die nog studeren en geen 
inkomsten uit arbeid hebben, en € 12,50 per maand voor seniorleden.
Wijziging van contributie wordt altijd beslist door de Algemene Ledenvergadering.
Deze machtiging geldt tot wederopzegging of tot opzeggingsdatum van het lidmaatschap.
De incasso zal in principe maandelijks aan het eind van de maand plaats vinden.

Plaats en datum: Handtekening:

Voor vragen of opmerkingen over het financiële gedeelte kunt u contact opnemen met de penningmeester van BC Trefzeker: 
penningmeester@bctrefzeker.nl. 
Voor andere zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van BC Trefzeker: secretariaat@bctrefzeker.nl. 
Dit formulier a.u.b. ondertekenen en retourneren aan het secretariaat van BC Trefzeker. 

Bij inschrijving van een jeugdlid dit formulier a.u.b. ondertekenen door een ouder/verzorger.
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Juniorlid Seniorlid
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