
 
 

 
Badmintonvereniging OnderOns Secretariaat en postadres Sporthal Loosduinen 
www.bvonderons.nl Begoniastraat 11 Groen van Prinstererlaan 500 
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Inschrijfformulier (formulier inleveren, inschrijven via email niet mogelijk) 

Nieuw lid 

Roepnaam : Adres : 

Voorletters : Postcode : 

Achternaam : Woonplaats : 

Geslacht :    M        V Telefoon/Mobiel : 

Geboortedatum : E-mail adres : 

    

Soort  

lidmaatschap 

 Jeugdlid 

 Competitielid 

 Recreantenlid 

 Vrijdagochtendlid 

Ooievaarspas :   Ja1     Nee 

Studentenpas :   Ja2     Nee 

    

Indien bekend, bondsnummer Badminton Nederland  : 

Interesse vrijwilligerswerk :      ja       nee      eventueel later 

Bankrekening 

Rekeningnummer (IBAN):  NL 

op naam van: 

Ondergetekende verklaart:  

• de statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging te zullen naleven en, indien 

recreantenlid of competitielid, deel te nemen aan de verplichte bardienst.  

• toestemming te geven aan badmintonvereniging OnderOns om doorlopend SEPA incasso-

opdrachten te sturen naar zijn/haar bank om de jaarlijkse en overige bijdragen van zijn/haar 

rekening af te schrijven en aan zijn/haar bank om doorlopend een bedrag van zijn/haar 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdrachten van badmintonvereniging OnderOns. 

(Als u het niet eens bent met deze afschrijvingen kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden). 

Handtekening rekeninghouder:     Plaats en datum: 

 

Handtekening nieuw lid:      Plaats en datum:  

 
1 De penningmeester zal een afspraak maken voor het scannen van de Ooievaarspas 
2 Kopie van collegekaart of inschrijfbewijs meesturen 
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Application form (to hand in physically, application by email not excepted) 

New member 

First name : Address : 

Initials : Postcode : 

Surname : City : 

Sex :    M        F Phone : 

Date of birth : E-mail : 

    

Type of  

membership 

 Youth (≤19) 

 Competition 

 Recreational 

 Friday morning 

Ooievaarspas :   Yes3     No 

Student (18+) :   Yes4     No 

    

National association number (if until recently member of another club): 

Willing to volunteer :      Yes       No       Maybe later 

Bank account details 

Bank account  (IBAN):  NL 

    name accountholder:  

The undersigned hereby declares: 

• to agree to and observe the constitution (‘statuten’) and any bye-laws (a.o. ‘huishoudelijk 

reglement’) adopted by the club and, if applicable, to fulfil the compulsory bar service for 

recreational and competition players 

• to authorise badmintonvereniging OnderOns to send recurrent collection instructions 

regarding the annual contribution and other incidental contributions to your bank to debit 

your account on a recurrent basis in accordance with the instructions from 

badmintonvereniging OnderOns (As part of your rights, you are entitled to a refund from your 

bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be 

claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Ask your 

bank for the conditions). 

Signature accountholder:     city and date: 

 

 

Signature new member:     city and date: 

 
3 De penningmeester zal een afspraak maken voor het scannen van de Ooievaarspas 
4 Kopie van collegekaart of inschrijfbewijs meesturen 


