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Inschrijfformulier 

Beste toekomstig lid, 

Met dit formulier kunt u het verzoek indienen om u als lid op te geven bij de Badmintonclub Schoonhoven. Dit 

formulier kunt u als PDF invullen, opslaan en opsturen naar info@badmintonclubschoonhoven.nl. U kunt dit ook 

printen en gescand opsturen. Vul de onderstaande gegevens in en wij zullen het verzoek z.s.m. behandelen. 

Zodra de inschrijving rond is zult u van de penningmeester een factuur krijgen ten behoeve van het betalen van de 

contributie. De jaren dat u daarop lid blijft, krijgt u aan het begin van het seizoen (september) de factuur voor de 

jaarlijkse contributie. Bent u nog niet geïnformeerd over de hoogte van de contributie? Deze kunt u vinden op onze 

website door op de volgende link te klikken: https://www.badmintonclubschoonhoven.nl/. 

Voorletters: Roepnaam: Tussenvoegsel: 

 

Achternaam: Geboortedatum: 

 

Telefoonnummer: Emailadres: 

 

Woonadres: Huisnummer: 

 

Woonplaats: Postcode: 

 

  

   

  

  

  

  

https://www.badmintonclubschoonhoven.nl/
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Is er nog overige informatie waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Dan kunt u de ruimte hieronder gebruiken om 

dit te vermelden. U kunt dit veld ook leeg laten. 

 

 

 

 

Als bestuur van onze badmintonvereniging zijn wij erg benieuwd hoe u bekend bent geworden met onze 

vereniging. Wij willen u daarom vragen dit in het onderstaande veld in te vullen. 

 

 

 

 

Binnen de Badmintonclub Schoonhoven hebben we whatsappgroepen voor de jeugd- en seniorenleden. Met deze 

whatsappgroepen kunnen wij snel informatie delen of mededelingen plaatsen. Vink aan wat van toepassing is: 

Ik wil als senioren lid in de senioren whatsappgroep: Ja:  ◻ Nee:  ◻ 

Op dit inschrijfformulier is onze privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring kunt u vinden op onze website 

(www.badmintonclubschoonhoven.jimbo.com/j/privacy). Hierin vermelden wij onder andere hoe wij omgaan met 

de AVG wetgeving en persoonsgegevens. Lees deze even op uw gemak door.  

De aanvrager gaat akkoord met de privacyverklaring door het volgende vakje aan te vinken:   ◻ 

Datum akkoord inschrijving door aanvrager: 

 

Hartelijk dank voor het invullen van het inschrijfformulier. Namens de Badmintonclub Schoonhoven hopen wij snel 

als lid op onze badmintonclub te mogen ontvangen. 
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Met de sportieve groeten, 

Het bestuur van BCS 

Badmintonclub Schoonhoven 

 

BADMINTONCLUB SCHOONHOVEN 

E: info@badmintonclubschoonhoven.nl 

W: www.badmintonclubschoonhoven.nl 

Volg ons op: Facebook | Instagram | LinkedIn 

 

Bezoekadres : Sporthal De Meent | ’s Heerenbergstraat 26 | 2871 WG | Schoonhoven 

Correspondentieadres : Overste den Oudenstraat 11 | 2871 HL | Schoonhoven 

Rekeningnummer : NL42RABO337175179 t.n.v. Penningmeester B.C.S. 

KVK-nummer : 40464677 

https://www.facebook.com/BCSchoonhoven/
https://www.instagram.com/bcschoonhoven/?hl=nl
https://www.linkedin.com/company/28375500/admin/
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