
 
 
 
 
 
 
Achternaam  :          
 
Voorletters :          
 
Voornaam :          
 
Geslacht :        M    /   V 
 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) :          
 
Adres  :          
 
Postcode en woonplaats  :          
 
Telefoonnummer  :          
 
E-mailadres :          
 

 
Bent u afgelopen kalenderjaar lid geweest van een andere badmintonvereniging? 

 
Zo ja, welke vereniging:         

 
- Voor een persoon onder de 18 jaar dient een ouder/verzorger te ondertekenen 
- Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei. Daarna wordt opnieuw een seizoen contributie         
berekend. 
- Blessures of tussentijds vertrek geven geen recht op restitutie van de contributie. 
- Het seizoen loopt van 1 september tot 31 mei. 
- De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. 
Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.  

! Ik heb wel / geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben   

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande en verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en 
geeft zich hiermee op als lid van de BC Schipluiden. 

Naam:   Datum :   Plaats:  

 

Dit formulier graag ondertekend inleveren bij de trainer of: 

Inti Ridder 
Philips de Blotestraat 5 
2636 GS Schipluiden 
 
Kan ook digitaal naar: ledenadministratie@bcschipluiden.nl 
 
 
Voor de speeltijden, zie ommezijde. 
 



 
 

Speeltijden   

Dinsdag: 

Tijd Trainingsgroep Trainer(s) 

19:30 – 20:30  Jeugd/senioren Henk Kruik 

20:30 - 22:30 
 Vrijspelen recreanten + 

competitiespelers 
-  

 

Vrijdag: 

Tijd Trainingsgroep Trainer(s) 

20:30 – 22.00 
Vrijspelen recreanten + 

competitiespelers 
- 

 

Zaterdag: 

Tijd Trainingsgroep Trainer(s) 

9:00 - 10:30 Startende jeugd/ jeugd Henk Kruik 
 

 

Contributiebedragen: 

Senioren recreanten :     € 193,50     
Senioren competitiespelers :   € 254,00 
Jeugd junior dinsdag:     € 204,00     
Jeugd mini zaterdag :   € 161,50   

 

 
 
Je gegevens worden door onze badmintonvereniging met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in LA Online, de 

administratieve applicatie van Badminton Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. 


