
INSCHRIJFFORMULIER 2022/2023   
  

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van BC BIOS te 
Noordwijk en verplicht zich tot het nakomen van de financiële 
voorwaarden zoals vastgesteld in de statuten.   

  
Achternaam                                          : 

Voornaam                                             :  

Adres         :  

Postcode en woonplaats                    : 

Telefoonnummer     :  

Emailadres       :   

(bij jeugdlid ouder / verzorger)   

Geboorte datum       :   

Indien u zich opgeeft als lid van BC BIOS, doet u dit minimaal tot 31 juli 2023. Eventuele opzeggingen van uw 

lidmaatschap moet u vóór 1 juli 2023 schriftelijk via het secretariaat van BC BIOS doorgeven.  

Bij aanmelding dient inschrijfgeld te worden betaald dit is voor zowel jeugdleden als senioren € 5,00. Dit 

bedrag zal bij eerste rekening van het lidmaatschap worden toegevoegd. 

Naast inschrijfgeld tevens een pasfoto inleveren voor het afhangsysteem.  

Voor de contributie, competitiebijdrage eventuele shuttlebijdrage en grote clubactie over het seizoen lopende 

van ongeveer 1 augustus tot 31 juli van enig jaar wordt u jaarlijks een rekening per email toegezonden, te 

weten:  

  

Voor junioren t/m 15 jaar   € 108,00 (€ 102,00 contributie, 2 x € 3,00 grote clubactie)  

Voor junioren van 16 en 17 jaar   € 126,00 (€ 120,00 contributie, 2 x € 3,00 grote clubactie)  

Voor senioren vanaf 18 jaar   € 158,00 (€ 152,00 contributie, 2 x € 3,00 grote clubactie) Indien aan de 

competitie wordt meegedaan wordt de contributie verhoogd met de af te dragen bijdrage aan de 

badmintonbond.   

Met aanmelding als lid gaat u akkoord met de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk reglement. Hierin 

is vastgelegd, dat u toestemming geeft voor het nemen en publiceren van foto's in het clubblad en op de 

Website/Facebook. In voorkomende gevallen kunt u de vereniging vragen een foto die via de website getoond 

wordt te laten verwijderen. De vereniging communiceert per mail, dit betreft ook het clubblad met 

advertenties. Met aanmelding als lid accepteert u dit, tenzij u zich daar schriftelijk tegen verzet.   

Voor akkoord, d.d.   

  

(bij junioren handtekening van ouder of verzorger )    


