
   
 
 

 

 
 
 

 
 

Inschrijfformulier  
 

Naam:  ……………………………  Geslacht:  ………………………………   
 
Voornamen: ……………………………  Roepnaam:  ………………………………  
 
Adres:  ……………………………  Geboortedatum: ………………………………  
 
Postcode: ……………………………  Woonplaats:  ………………………………  
 
Tel:  ……………………………  E-mailadres:  ……………………………… 
 

Termijnbetaling alleen per automatische incasso 2x per jaar 

                                 

Attentie:  
* Vul ook het machtigingsformulier in, dat ook terug te vinden is op de website.  
 
Het lidmaatschap loopt van 01 augustus tot 31 juli het jaar daarop. U gaat een lidmaatschap aan voor 1 seizoen en wordt telkens stilzwijgend 
verlengd. 
Opzeggen: U kunt opzeggen tot 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, n.l. tot 30 juni. Dit opzeggen moet schriftelijk of per  
e-mail gebeuren naar de pennigmeester, waarna u van de penningmeester een bevestiging ontvangt. 
 
 
Handtekening :         Datum: 

 
 
Indien minderjarig, tevens handtekening ouder / verzorger :         _____________________________ __________________________________ 
 
 Voor iedereen van 18 jaar en ouder: Lever dit formulier tezamen in met een pasfoto voor uw spelerskaartje. 
 
Bedankt voor uw lidmaatschap! 

Secretaris 
 
Arjenne Vermeulen 
Hooitiende 6 
2941 RX LEKKERKERK 
 
Telefoon 0180 – 66 56 06 
E-mail   secretaris@shuttlek.nl             
Website  www.shuttlek.nl 
 

Rabobank :  NL11RABO.033.38.02.756 
Kamer van Koophandel :        40343377 
 BC Shuttlek 
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MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BC  Shuttlek om van zijn/haar bank-
/gironummer bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie(s) per half jaar: 
 
Van (IBAN) rekeningnummer:…………………………….…………………………............................ 
 
Naam lid : .……………………………………………………………………........................................... 
 
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………....................................... 
 
Adres : .…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode/woonplaats: ….………………………………………………………................................. 
 
 
Na ondertekening s.v.p. inleveren bij of toesturen aan de secretaris 
 
 
Handtekening rekeninghouder:      
 
…………………………………………………… 
 
 
Datum: 
 
…………………………………………………… 
 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het 
bedrag terug te boeken. 
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AVG Toestemmingsverklaring BC Shuttlek 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
kracht. Vanaf dat moment geldt er in de hele Europese Unie dezelfde privacy 
wetgeving en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als Shuttlek en 
als lid krijgen wij hier ook mee te maken te maken. Een deel van de huidige rechten en 
plichten op het gebied van privacy en verwerking van persoonsgegevens blijft 
hetzelfde, maar de AVG brengt ook een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. 
Deze gaan ons allen aan. Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Met dit formulier geef ik …………….……………………………………………….., hierna te noemen “ondergetekende”, 
BC Shuttlek hierna te noemen “vereniging”, toestemming om gegevens van mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Verwerken van mijn persoonsgegevens en bankgegevens voor de ledenadministratie en noodzakelijk 
contact. De gegevens worden niet zonder geldige wettelijke grondslag aan derden verstrekt. Gegevens 
worden na beëindiging van het lidmaatschap maximaal twee jaar bewaard. Voor informatie dat valt 
onder de fiscale bewaarplicht geldt een langere bewaartermijn, namelijk zeven jaar. 

 Verwerken en delen van mijn persoonsgegevens zoals: naam, geboortedatum en geslacht, met 
Badminton Nederland om mij in te schrijven als competitie spelend lid. 

 Gebruiken van mijn (email)adres voor het verstrekken van informatie over de vereniging.  

 Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website van BC Shuttlek. 

 Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op Social Media (openbare Shuttlek facebook pagina). 

 Publiceren van foto’s van mij in publicaties in lokale kranten over behaalde resultaten of activiteiten 
van de vereniging. 

 Vermelden van mijn naam in publicaties in lokale kranten over behaalde resultaten of activiteiten van 
de vereniging. 

 Verwerken van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek op de website van BC Shuttlek. 

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.  
 

 
Getekend d.d. __________________________Handtekening  ___________________________________ 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder/voogd/verzorgende ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd/verzorgende  _______________________________________________________ 
 
Getekend d.d. __________________________Handtekening  ___________________________________ 

BC Shuttlek 


