
Badmintonclub Oirschot 

 

Sportcentrum  “De Kemmer” 
Bloemendaal 5 
5688 GP  Oirschot 
www.bcoirschot.nl 
info@bcoirschot.nl 

penningmeester@bcoirschot.nl 

 
 
IncassantID: NL98ZZZ402580490000 
Rabobank: NL98RABO0138808201 
Bank Identificatie (BIC): RABONL2U 

Kamer van Koophandel: 40258049 
 

Inschrijfformulier 2022 
Lidmaatschap:* 

(*aankruisen wat van toepassing is) Contributie: /Kwartaal: 

O Overdaglid Woensdag 09:00 – 10:30u € 121,00  

O Recreantlid Maandag 20.00 – 21.30u + Woensdag 20:00 – 22.30u € 162,00  

O Competitielid Maandag  20.00 -  21.30u + Woensdag 20:00 – 22:30u € 191,00  

O Jeugdlid (tot 18) Woensdag 19:00 – 20:00u € 108,00 € 28,00 

   

Training Jeugd Woensdag 19:00 – 20:00u  Voor jeugdleden inbegrepen 

Training Volwassenen Woensdag 20:00 – 21:00u                   Voor Competitiespelers inbegrepen 

Contributie is naar rato vanaf het begin van het kwartaal waarin je lid wordt. Inschrijfgeld € 5,00 

 

Initialen: Achternaam: Voornaam: 

____________________ _______________________________________ _____________________________________ 

 

Gender:* Geboortedatum: 

M / V ______________ ________ / ________ / ___________________ 
 

Straat:  Huisnummer: 

_____________________________________________________________ _____________________________________ 

 

Postcode: Plaats: 

____________________ ______________________________________________________________________________ 

 

Telefoon: Mobiel: eMail: 

____________________ ____________________ ________________________________________________________ 

 

IBAN Bankrekening:  Ten name van: 

_____________________________________________________________ _____________________________________ 

 

Lid geweest:* Welke club en wanneer: BN bondsnummer (indien bekend) 

Ja / Nee ____________ _______________________________________ _____________________________________ 

 

Eventuele aandoening waarvan de club op de hoogte moet zijn bij het uitoefenen van de sport: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ik geef Badmintonclub Oirschot toestemming om door middel van automatische incasso in de aangegeven 

termijnen  de verschuldigde contributie  af te schrijven van  mijn rekening en om foto’s, genomen in het kader 

van de badmintonsport te gebruiken voor publicatiedoeleinden. 

 

Incasso:* Handtekening: 

O per jaar / O per kwartaal (alleen jeugdlid)___ (Bij jeugdlid: ouder of verzorger) 

 

Datum: 

________ / ________ / ___________________ _____________________________________________________ 

Voor onze privacyverklaring verwijzen we naar de website www.bcoirschot.nl, menuoptie Informatie > Privacyverklaring 



Toestemmingsverklaring Versie 1.0 – Sept 2022 

Badmintonclub Oirschot 

 

Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 

wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze WEBSITE, APPS EN SOCIAL MEDIA 

plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik (NAAM)…………………………………………………………………Badmintonclub Oirschot 
toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze Website, APPS, SOCIAL MEDIA. 

 Het opnemen van mijn (team- of groeps-)foto op de website of op social media 

 Een foto te maken voor het gebruik op het speelbord op woensdagavond. 

 Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 

organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

 

Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/voogd 

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/voogd

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 




