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Opgericht  8 maart  1968        

         
AANMELDING LIDMAATSCHAP BC ELST 
(Opsturen of afgeven op bovenstaand adres of een e-mail)  
                                                                                                                                
Roepnaam  Geslacht M / V*   

Achternaam  

Adres  Huisnummer  

Postcode  Woonplaats  

Geboortedatum  

E-mail adres 1 (ondergetekende)  Telefoon 1  

E-mail adres 2 (indien nodig)  Telefoon 2  

E-mail adres kind  Telefoon 3  

IBAN Rekeningnummer  

Wenst lid te worden met ingang van (wachtlijst voorbehouden) 

Heeft u eerder badminton in 

clubverband gespeeld? 

 Ja / Nee * Zo ja, welke vereniging en wanneer?  

Speelde u competitie bij deze club? Ja / Nee *                                  Klasse  Wilt u badminton training? Ja / Nee * 

Zou je eventueel in de toekomst wat 

voor de club willen doen? 

 

*   Doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
 

Graag invullen ivm Privacy Policy 
Bezwaar tegen de onderstaande publicaties Ja/Nee Reden 

Foto’s, naamsvermelding op de website, krant   

Foto’s, naamsvermelding uitstapjes   

Foto’s, naamsvermelding op facebookpagina   

Foto’s, naamsvermelding bijeenkomsten   
E-mail Nieuwsbrief (verplicht vanwege informatie verstrekking) Ja  

 

 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
Badmintonclub Elst, bankrekening NL98 INGB 0000856124, om van bovengenoemde rekening de  
per kwartaal verschuldigde contributie en jaarlijkse bondscontributie te doen afschrijven. 

 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften. 

 
Datum: ___________________                   Handtekening: ____________________________ 
 

Bij kinderen jonger dan 18 jaar is een handtekening van een van de ouders of voogd verplicht.  

Ledenadministratie: 
Wim van Deijzen 
Vlasstee 21 
6662 DP Elst 
ledenadministratie@bcelst.nl 
www.bcelst.nl 
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B E L A N G R I J K 
(deze bladzijde mag u zelf houden) 

 
1. Zodra de mogelijkheid bestaat om daadwerkelijk lid te worden van BC Elst (BCE), zult u hiervoor 

telefonisch c.q. schriftelijk worden uitgenodigd, tenzij u al meteen kunt beginnen. 
Bij de aanvaarding van het lidmaatschap bent u een inschrijfgeld verschuldigd van € 10,00.  
Dit bedrag wordt van uw rekening afgeschreven in het eerste kwartaal waarin u officieel lid bent van BCE, 
tegelijk met de contributie over dat kwartaal. 
 

2. De contributie van BCE bedraagt: 
junioren: tot 10 jaar:  € 20,00 per kwartaal 
junioren: 10 t/m 17 jaar: € 32,50 per kwartaal 
senioren: 18 jaar en ouder: € 42,00 per kwartaal 
 

3. Op het moment dat u lid wordt van BCE, wordt u tevens lid van de Nederlandse Badminton Bond. Wij zijn 
als vereniging namelijk verplicht om al onze leden, dus zowel recreanten als competitiespelers, bij de 
Bond aan te melden. U of uw kind is hierdoor wel verzekerd.  
De één maal per jaar verschuldigde bondscontributie, momenteel € 14,00 wordt aan u doorberekend.  
Indien u of uw kind in de loop van het jaar lid wordt, dan betaald men over dat eerste jaar slechts een 
evenredig gedeelte van de bondscontributie.  
Officieel wordt uw lidmaatschap pas aanvaard zodra de machtiging voor automatische  
afschrijving van de (Bonds-) contributie in het bezit is van de penningmeester van BCE.  
Het hiervoor benodigde incassoformulier zit aan de onderkant van het aanmeldingsformulier. Na 
ontvangst van het door u ingevulde en getekende (incasso)formulier bent u officieel speelgerechtigd. 
 

4. Speelavond:   Dinsdag (halve zaal)  Donderdag (hele zaal) 
Mini’s 6 t/m 9  jaar  Geen    18.30 uur - 19.30 uur. 
Jeugd competitie training  19:00 uur – 20:30 uur  18.30 uur - 20.00 uur. 
Senioren   20:30 uur – 22:00 uur  20.00 uur - 22.30 uur. 

 
5. Leden die hun contributie niet of niet tijdig voldoen, zijn niet speelgerechtigd en kunnen door het bestuur 

geroyeerd worden. 
 

6. Opzegging van het lidmaatschap van BC Elst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden bij de 
ledenadministratie van de vereniging. 
Wim van Deijzen, Vlasstee 21, 6662 DP Elst, e-mail: ledenadministratie@bcelst.nl 
 
Hierbij gelden de volgende regels: 

a. Bij opzegging binnen een termijn van 3 maanden na de datum waarop u officieel lid bent 
geworden van BC Elst: geen opzegtermijn. U betaalt enkel nog de contributie over de lopende 
maand. 
b. Bij opzegging op een later tijdstip: dan geldt in principe een opzegtermijn van 3 maanden.  
Hierbij wordt als volgt gehandeld: 

 Datum ontvangst: vóór de 16e van de maand: contributie lopende maand + de twee volgende. 
 Datum ontvangst: op de 16e van de maand of later: contributie over de eerstvolgende 3 maanden  
 Gedurende deze periode mag u of uw kind nog gewoon door blijven spelen. 
 c. Wanneer het lidmaatschap na 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd, dan 
 is men ook de Bondscontributie voor het daaropvolgende jaar nog verschuldigd. 
 

7. De statuten en het huishoudelijk reglement worden enkel op aanvraag verstrekt via het   
secretariaat van de vereniging. 

8. Als je lid wordt meld je je automatisch aan voor de nieuwsbrief. (hooguit 5-10 keer per jaar) 
9. De ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform de privacy policy.  

Je kunt de privacy policy vinden op de website www.bcelst.nl.  
 

mailto:ledenadministratie@bcelst.nl
http://www.bcelst.nl/

