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Financiële administratie  
Piet Joosten 
penningmeester@bcgemert.nl 

BC Gemert lidmaatschap. (Aankruisen wat van toepassing is) 
□ Jeugd lidmaatschap   □ Senior lidmaatschap   

 

 
Ledenadministratie 
Mieke van Rooy 
ledenadministratie@bcgemert.nl 
 

 
Achternaam  

………………………………………………………………………………… 
Voornaam (roepnaam)  

………………………………………………………………………………… 
Adres  

………………………………………………………………………………… 
Postcode / Woonplaats  

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

………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer(s)  

………………………………………………………………………………… 
E-mailadres persoonlijk  

………………………………………………………………………………… 
Ingangsdatum lidmaatschap  

………………………………………………………………………………… 
  
E-mailadres ouders (bij jeugd lid)  

………………………………………………………………………………… 
Lid andere badminton 
vereniging/bond 

 
………………………………………………………………………………… 

NBB Lid en classificatie  
………………………………………………………………………………… 

Handtekening nieuw lid 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder/verzorger (bij 
jeugd lid) 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………… 

Datum ondertekening  
………………………………………………………………………………… 

 

  
In te vullen door BCG-
ledenadministratie 
 
Inschrijfdatum: ……………………… 
 
Lid Code: …………………………….... 

Contributie: Contributiebepalingen staan op pagina 4 van het inschrijfformulier 
BC Gemert geeft de voorkeur aan automatische incasso. 
Elk lid betaalt eenmalig € 5,00 inschrijfgeld, welke bij de eerste incasso wordt voldaan. 
 
Lidmaatschap: Het lidmaatschap loopt tot schriftelijke (email) opzegging bij ledenadministratie@bcgemert.nl 

  



 BC Gemert  Inschrijfformulier 

   Uitgave bestuur BC Gemert 2021-2022  

 

Privacy Verklaring 
De Badminton Club Gemert gebruikt uw gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Door middel van 
onderstaande verklaring te ondertekenen geeft u uw hiervoor toestemming. Wilt u precies weten welke gegevens wij 
verwerken?  
• Kijk op onze website www.bcgemert.nl of stuur een mail naar: secretaris@bcgemert.nl Zie “Privacy statement 
BCGemert 2018”  
  
 Kruis aan wat van u van toepassing is.  
Ik ben ouder dan 16 jaar en ik geef toestemming voor verwerking van: 
□ Mijn gegevens t.b.v de leden administratie.  
□ Voor het publiceren van fotomateriaal op sociale media en publieke website(s). 
 
Ik ben ouder/voogd van (naam van het kind) .................................................................. en ik geef toestemming voor verwerking van: 
□ Zijn/haar gegevens t.b.v de leden administratie. 
□ Voor het publiceren van fotomateriaal op sociale media en publieke website(s). 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………. 
 
Datum:   …………………………………………………………………… 
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Financiële administratie  
Piet Joosten 
penningmeester@bcgemert.nl 

BC Gemert automatische incasso machtiging 

 
Ledenadministratie 
Mieke van Rooy 
ledenadministratie@bcgemert.nl 
 

Machtigingskaart 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 
BADMINTONCLUB GEMERT 
 
Het contributiebedrag af te schrijven van 
 
 
IBAN nummer: 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
T.n.v. naam:  

 
…………………………………………………………………………………. 

  
 
Naam seniorlid/juniorlid: 

 
……………………………………………………………..………..(m / v) 

 
Adres: 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
Plaats: 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
Wegens: 

 
Contributie 

 
Lidnummer: 

 
……………………………………….(wordt door BCG ingevuld) 

 
Datum: 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Handtekening rekeninghouder 

 
 
 
…………………………………………………………………………………. 
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Financiële administratie  
Piet Joosten 
penningmeester@bcgemert.nl 

Betalingsoverzicht 
(Deze bladzijde zelf behouden voor uw eigen administratie) 

 
Ledenadministratie 
Mieke van Rooy 
ledenadministratie@bcgemert.nl 
 

De hoogte van de contributie kunt u, afhankelijk van uw situatie, aflezen uit onderstaande tabel Er 
dient minimaal 3 maanden vooruit betaald te worden, dus in januari betaalt u het 1e kwartaal, in april 
het 2e kwartaal enz. Daar er vooraf geen rekeningen worden verstuurd dient u zelf zorg te dragen 
voor tijdige betaling. Gelieve dit bij voorkeur via automatische incasso te doen. Een machtigingskaart 
is bijgevoegd. Na invullen en ondertekenen kunt u deze weer inleveren bij de penningmeester of een 
ander bestuurslid. 

  
Tabel 1 Betalingsoverzicht BC Gemert 

Betalingstermijnen   Senior  Junior 

3 maanden   € 38,00  € 28,00  
1/2 jaar  € 76,00  € 56,00  
1 jaar  € 152,00  € 112,00  

 

  
Termijnen  

• 1e Kwartaal: januari, februari, maart  
• 2e Kwartaal: april, mei, juni  
• 3e Kwartaal: juli, augustus, september  
• 4e Kwartaal: oktober, november, december  

 
Als u gedurende het kwartaal lid wordt, dient u per maand 1/3 van het kwartaalbedrag te betalen.  
  

 Inschrijfgeld:  
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 Dit bedrag dient bij de eerste contributiebetaling voldaan te worden.  
 

 Bij Betaling vermelden:  
Gelieve bij betaling ook uw geboortedatum te vermelden en zo mogelijk ook de betreffende periode. 
 

 Bankrelatie:  
RABOBANK  te Gemert, IBAN: NL76 RABO014.85.19.849 
 

 Incasso  
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u binnen 30 dagen uw bank om terugboeking 
verzoeken. 
 

 


