ZWOLSCHE BADMINTON CLUB
Ossenkamp 5
8024 AG Zwolle
info@badminton-zwolle.nl
www.badminton-zwolle.nl

lidnummer: …….…….
speelpas

Aanmeldingsformulier ZBC *
achternaam
tussenvoegsel

m/v**
voorletter(s)

roepnaam

adres
postcode

woonplaats

telefoon

mobiel

e-mailadres
geboortedatum

geboorteplaats

aanvang lidmaatschap per

speeldag

beroep
bankrekening
ten name van
betaling vooruit per

kwartaal/jaar**

bondsnummer (dus alleen invullen als je al bondslid bent)
*

**

Je gegevens worden door ZBC met grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens
ten behoeve van het lidmaatschap verzamelen we in een datasysteem.
Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op https://badminton-zwolle.nl/
vind je de privacy verklaring
Doorhalen wat niet van toepassing is. Bij automatische betaling per jaar 6% korting op de
ZBC contributie.

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga je akkoord met het verwerken van je
persoonsgegevens. De vereniging kan deze gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden
van verenigingsactiviteiten.
Je gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder jou strikte toestemming.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga je akkoord met onderstaande betalings- en
lidmaatschapsvoorwaarden en verleen je tot wederopzegging machtiging aan de Zwolsche
Badminton Club (ZBC) om van bovengenoemde bankrekening de voor je lidmaatschap
verschuldigde bedragen af te schrijven. Mocht je het niet eens zijn met een afschrijving , dan heb
je 8 weken de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Bedenk wel dat het
terugboeken je niet ontslaat van je (financiële) verplichtingen uit hoofde van je lidmaatschap van
ZBC!
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig €15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
Tijdens de eerste maand van je lidmaatschap kun je zonder verdere verplichting, maar wel
uitsluitend schriftelijk (Ossenkamp 5, 8024 AG, Zwolle) of per email
(zbcpenningmeester@gmail.com), opzeggen; je bent dan alleen 1 maand contributie en het
inschrijfgeld verschuldigd. Na deze maand ben je ten minste tot aan het einde van het
verenigingsjaar (lopend van 1 juli t/m 30 juni) contributie verschuldigd. Normale opzegging van
het lidmaatschap kan eveneens uitsluitend schriftelijk of per email en dient minimaal 1 maand
vóór het einde van het verenigingsjaar (dus uiterlijk op 31 mei) te gebeuren.
(zbcpenningmeester@gmail.com)

www.badminton-zwolle.nl

@zbczwolle

@zbczwolle

zbczwolle

Het aanmeldingsformulier graag volledig invullen, ondertekenen en voorzien van 2 pasfoto’s
inleveren bij de coördinator of penningmeester. In plaats van pasfoto’s inleveren kunt je ook een
foto mailen naar zbcpenningmeester@gmail.com Hierna wordt een speelpas voor jou
aangemaakt die je via de trainer, coördinator of penningmeester krijgt uitgereikt. Deze speelpas
dien je weer in te leveren op het moment dat je niet langer speelgerechtigd lid bent.
Beeldmateriaal
Via onze website en sociaalmedia kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de
activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Plaats ______________________________

Datum______________________

Handtekening (voor minderjarigen: ouder of voogd) _____________________________
Niet vergeten de pasfoto’s bij te voegen of een foto te mailen naar
zbcpenningmeester@gmail.com !!!
Leden van ZBC krijgen op vertoon van hun speelpas 10 % korting op sportartikelen bij Sport
Speciaalzaak Reuvers.
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