
A.u.b. vergeet U niet beide zijden van dit formulier in te vullen ! 
 

                   
Email: ledenadministratie@netsmash.nl 
 

I n s c h r i j f f o r m u l i e r  
 

Naam    :_____________________________ mevr./dhr. 
Voornamen  :________________________________________ 
Roepnaam  :________________________________________ 
Straat  :______________________________ nr:_______ 
PC + Woonplaats :________________________________________ 
Telefoon  :________________________________________ 
Geboortedatum :________________________________________ 
Oude Vereniging  :______________________Bondsnummer :_______ 
Beroep   :________________________________________ 
E-mail   :________________________________________ 
E-mail ouders (voor jeugdleden) :_______________________________ 
Inschrijvingsdatum : _______________ 
 
� Wenst deel te nemen aan de recreantentraining (senioren) 
� Wenst deel te nemen aan de competitietraining (senioren / junioren) 
� Ik heb er bezwaar tegen om gefotografeerd te worden tijdens   
 activiteiten van Badminton Duovereniging Veenendaal. Ik geef BDV geen
 toestemming om dit materiaal te gebruiken voor uitingen in de pers en op 
 social media. 
 
(Het inschrijfgeld € 6,- wordt éénmalig tezamen met de verschuldigde 
contributie geïncasseerd)  
 
Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 30 juni. Afmelding voor het komende 
seizoen dient uiterlijk op 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk/per email in 
het bezit te zijn van de ledenadministratie. 
Bij opzegging na 1 juni verbindt u zich voor het gehele komende seizoen.  
 
Voor jeugdleden is ondertekening door de vader, moeder of voogd vereist !!!  
Inschrijfformulier inleveren bij de zaaldienst of toezenden aan het 
bovenstaande emailadres. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden betaald.  



A.u.b. vergeet U niet beide zijden van dit formulier in te vullen ! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Machtigingsformulier 
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 
Badminton Duovereniging Veenendaal te Veenendaal  
om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven 
wegens:  Contributie cq. competitie/trainingsbijdrage 
 
 
IBAN/bankrekeningnummer: 
 
_.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__  
 
 
Ten name van 
 
Naam en voorletters :  
 
Adres                : 
 
Postcode en plaats  : 
 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op dit document 
vermeld is. 
 
Datum:   ____.____.20__                    
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Voor afschrijving ontvangt U een rekening van de penningmeester, met 
vermelding van het bedrag en de datum van afschrijving.  
 
De afschrijving van de contributie voor het nieuwe seizoen (inclusief eventuele 
trainings- / competitiebijdragen) zal in de laatste week van augustus van ieder 
jaar plaatsvinden. 


