Inschrijfformulier lidmaatschap BC Good Luck
Als nieuw lid vragen wij u om dit formulier in te vullen en ondertekend aan onze ledenadministratie te sturen.
Het adres van onze ledenadministratie is te vinden op de website. Hierop staan ook de gegevens van de
bestuursleden waar u terecht kunt voor al uw vragen.
Uw gegevens
Naam:

……………………………

Geboorte datum:

……………………………

Voornaam:

……………………………

Aanmeldingsdatum: *

……………………………

Adres:

……………………………

E-mail adres:

……………………………

Postcode:

……………………………

Telefoonnummer:

……………………………

Woonplaats:

……………………………

Bankrekening (IBAN):

……………………………

Man / Vrouw (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Badminton / Dynamic Tennis (Doorhalen wat niet van toepassing is)
* Dit is altijd de eerste dag van de maand nadat de proeflessen zijn afgelopen.
De contributie als lid van BC Good Luck bedraagt voor zowel jeugd als senior leden 13,00 Euro per maand en
voor recreant leden 12,00 Euro per maand. Dynamic tennis leden betalen 13,00 Euro per maand. Het
inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt voor alle groepen 7,- Euro.
De maandelijkse contributie wordt door de vereniging aan het begin van iedere maand vooraf via automatische
incasso geïncasseerd. Bij de eerste incasso zal tevens het inschrijfgeld worden geïncasseerd.
Privacybeleid: BC Good Luck hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Onze privacy policy vind je op onze website.
□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het doel dat in de
privacypolicy wordt omschreven
□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op www.bcgoodluck.nl
□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden van
onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media. Op verzoek kan deze
goedkeuring op elk moment worden ingetrokken. We zullen dan het betreffende beeldmateriaal per
direct van de website verwijderen. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dienen de ouders/voogd/wettelijke
Hierbij ga ik akkoord met bovenstaande en accepteer alle voorwaarden en reglementen (ter inzage beschikbaar
bij de voorzitter) behorende bij het lidmaatschap.

Handtekening **

Datum

Plaats

** bij jeugdleden laten ondertekenen door de ouder/verzorger
Een incasso kunt u tot 56 dagen na de incasso betaling door uw eigen bank laten terugboeken.
Namens het bestuur wensen wij u een fijne en sportieve tijd als lid van onze vereniging toe.

