
Opgericht 01-09-1960 
Rabobank NL83 RABO 0125 9660 59 

Secretariaat BC Meteoor: info@hethellevoetje.nl 
www.meteoorbadminton.club 

 
Dit formulier plus een pasfoto opsturen naar/inleveren bij het secretariaat 
 
Aanmeldformulier lidmaatschap BC Meteoor  
 
Ja, ik word graag lid van badmintonvereniging BC Meteoor! 
 
Voorletter(s): _______  Voornaam: __________________  
 
Achternaam: ____________________________ Geslacht: Man / Vrouw * 
 
Adres: ____________________________ Postcode: _________ Woonplaats: ______________________ 
 
Telefoonnummer: __________________ Geboortedatum: ____ /____ /_________ 
 
E-mailadres: __________________________________ 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
O  Jeugd t/m 14 jaar maandag 18.30 - 20.00 uur 
O  Jeugd 14 t/m 17 jaar maandag of woensdag 19.30 - 21.30 uur 
O  Jeugd 14 t/m 17 jaar maandag en woensdag 19.30 - 21.30 uur 
O  Senioren maandag en woensdag 19.30 - 21.30 uur 
 
Contributietarieven (Aankruisen keuze jaar / kwartaal) 
Jaarcontributie jeugd t/m 14 jaar     O  € 100,00 O  kwartaal: € 25,00 
Jaarcontributie jeugd 14 t/m 17 jaar maandag of woensdag  O  € 145,00 O  kwartaal: € 38,25* 
Jaarcontributie jeugd 14 t/m 17 jaar maandag en woensdag  O  € 190,00 O  kwartaal: € 49,50* 
Jaarcontributie senioren      O  € 230,00 O  kwartaal: € 59,50* 
* inclusief € 2,00 kwartaaltoeslag bij kwartaalbetaling 
 
Betaling van de contributie dient per automatische incasso te geschieden. 
 
Als een jeugdlid zich in het lopende jaar wenst af te melden dan moet het lopende kwartaal plus een extra kwartaal 
betaald worden. In het jaar dat een jeugdlid 18 jaar wordt, wordt de contributie voor een senior lid berekend. 
 
Voor senioren geldt dat afmelding schriftelijk voor 1 november dient te gebeuren. Lidmaatschapsduur voor senioren is 
altijd t/m 31 december van het jaar. 
 
De inhouding van de contributie kan gedaan worden van IBAN-rekeningnummer: ______________________________ 
 
Ten name van: _______________________ 
 
Datum: ____ /____ /_________ Plaats: ______________________ 
 
 
 
Handtekening: ___________________________   
(bij jeugdlid tot 18 jaar handtekening van één ouder / verzorger, tevens akkoord voor automatische incasso) 
 
Indien men niet akkoord is met het geïncasseerde bedrag heeft men 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag te 
laten storneren. Ondertekening van dit formulier betekent tevens dat u akkoord gaat met automatische incasso van het 
lidmaatschapsgeld op de vervaldatum van de factuur. 

 


