Speellocatie:
De WION Hal
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Website: www.bcommoord.nl
Ledenadministratie
Miranda Meijndert
ledenadm@bcommoord.nl
penningmeester@bcommoord.nl

Aanmeldingsformulier
(a.u.b. met blokletters invullen)
Ondergetekende
Voorletters + achternaam
Geslacht

Roepnaam
M V

Geboortedatum

Adres

E-mailadres

Postcode en woonplaats

Telefoon

____ - ____ - ____

meldt zich aan als lid* van Badmintonclub Ommoord.
Hij / zij wenst te worden toegelaten tot de vereniging conform de daartoe gestelde regels in de statuten en
het huishoudelijk reglement (op te vragen bij het secretariaat of te lezen op www.bcommoord.nl).
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, vindt geen restitutie van contributie
plaats (artikel 4, lid 9 van de statuten). Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.
Als de aanmelder nog geen 18 jaar is, moet een van de ouders/verzorgers/voogd dit formulier ondertekenen.
* Soort lidmaatschap

 Recreant
 Wedstrijd veren
 Wedstrijd nylon

 Junior
(1 januari 2018 jonger dan 19 jaar)
 Aspirant (1 januari 2018 jonger dan 15 jaar)

Ondertekening
Plaats

Handtekening aanmelder

Datum
Handtekening ouder/verzorger/voogd
** Uw emailadres wordt bekend gemaakt bij de NBB ivm de digitale ledenpas

Dit formulier a.u.b. met een recente pasfoto opsturen naar de ledenadministratie.
Wedstrijdspelers moeten een pasfoto opsturen; aspiranten hoeven geen pasfoto op te sturen.
Tot slot verzoeken wij u vriendelijk onderstaande vragen in te vullen:
1. Hebt u al eerder badminton in clubverband gespeeld?
2. Zo ja, hebt u competitie gespeeld?
3. Hebt u interesse om competitie te spelen?
4. Wilt u zich voor onze vereniging inzetten?
5. Hoe kent u onze vereniging?
 huis aan huis blad
 Website  Gemeentegids

 ja  nee
 nee  ja, bij __________________________
bondsnr.
 ja  nee
 nee  ja hoe? ________________________
 Anders, nl ____________________

=================================================================================
Bestemd voor de penningmeester
Voorletters + achternaam
Geslacht

Roepnaam
M V

Telefoon

Adres

Geboortedatum ____ - ____ - ____

Postcode en woonplaats

Aanmelddatum

R

 WV

 WN

A

J

Behandeld door

____ - ____ - ____

