SILVER SHUTTLE INSCHRIJFFORMULIER
Welkom bij onze badmintonvereniging, wij zouden graag onderstaande gegevens van je willen ontvangen.

seniorlid (> 18 jaar)
(Uw keuze aankruisen s.v.p.)

juniorlid (tot en met 17 jaar)

Ondergetekende (Gegevens seniorlid of wettelijke vertegenwoordiger van juniorlid)
Naam en voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Tel. Nr.
E-mail adres
(i.v.m. Silver Shuttle nieuwsbrief, e-mailadres s.v.p. vermelden!)

Contributie per seizoen
(vanaf 1 september t/m 30 juni)



recreant

Senior
competitie

€169,00

€ 179,00

M

V

M

/ 06-

Opgave bij juniorleden:
Naam en voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Tel. Nr.
E-mail adres
(i.v.m. Silver Shuttle nieuwsbrief, e-mailadres s.v.p. vermelden!)
 Senior

V

/ 06-



Junior
recreant

€ 138,00



Junior
competitie

€ 158,00

* De contributie wordt jaarlijks voldaan via automatische incasso op de 26e van de maand september. Indien u voor betaling
in 2 termijnen heeft gekozen wordt de 2e termijn voldaan op 26e van de maand januari. Nieuwe leden betalen naar rato
vanaf het moment dat men lid is geworden.
Doorlopende machtiging
Badmintonvereniging Silver Shuttle
Incassant ID: NL40ZZZ403229610000
Kenmerk machtiging: Uw lidnummer.

S€PA
Ik kies voor afschrijving in:
 1 termijn.
 2 termijnen.
Keuze aankruisen s.v.p.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonvereniging Silver Shuttle om
doorlopende incasso-opdrachten af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonvereniging Silvershuttle.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam: ___________________________________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________________________
Postcode: ___________________Woonplaats: _______________________________________________Land: Nederland

Rekeningnummer (IBAN): ____________________________________________________________________________

Plaats en datum __________________________________________ Handtekening _______________________________

SILVER SHUTTLE INSCHRIJFFORMULIER
Toestemming publicatie foto’s en video’s.
Binnen onze vereniging laten we met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, wedstrijden en voor teamfoto’s op de
website. Ook jij kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen
ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en
video’s. Het is goed mogelijk dat je niet wilt dat foto’s op internet verschijnen.
Daarom vragen wij jouw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Je toestemming geldt alleen voor
foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Hierbij verklaart ondergetekende, ____________________________________________
 Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video’s waarop of waarin ik zichtbaar ben, op de
website, social media, drukwerk, en/of mediaberichten van Silver Shuttle.
 Ik geef als ouder/verzorger van mijn kind toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video’s waarop
of waarin mijn kind zichtbaar is, op de website, social media, drukwerk, en/of mediaberichten van Silver
Shuttle.
 Ik geef geen toestemming.
* aankruisen wat van toepassing is.

Juniorleden t/m 17 jaar ontvangen (indien voorradig) een Silver Shuttle club t-shirt. Dit t-shirt is eigendom van de
vereniging en dient bij beëindiging altijd ingeleverd te worden
* Opzeggen van het lidmaatschap van Silver Shuttle dient uitsluitend schriftelijk/e-mail te geschieden, drie
maanden vóór aanvang van het volgende seizoen, bij de ledenadministratie van de vereniging. Opzegging
gedurende het seizoen ontslaat u niet tot betaling van contributie gedurende het lopende seizoen.
E-mail: bestuur@silvershuttle.nl
Wanneer vóór 1 juli van enig jaar geen afmelding plaatsvindt, verbindt u zich automatisch voor het gehele
volgende seizoen.
* U verklaart tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden welke staan vermeld op de
website www.silvershuttle.nl
Ondertekening
Plaats

Datum

Penningmeester
Erwin Oostendorp
Email:
penningmeester@silvershuttle.nl

Handtekening

Voorzitter:

KvK:
IBAN-nummer:

Ingrid Admiraal
De Hoge Bogerd 7
3342GA H.I.A.
06-10834537
40322961
NL 12 RABO 0113 3061 21

