Leeuwarder Badminton Club
opgericht 1 maart 1957 • lid Badminton Nederland
Verenigingsnummer: 1026
Ingeschreven bij de KVK onder nummer: 40000119
IBAN: NL42 INGB 0003 8761 60
AANMELDINGSFORMULIER
Versie 2018

Datum:

…………………….. 20 ……...…….

1. Achternaam:…………………………………………
Roepnaam:

Voorletter(s):

…………………………………………..

…………………………………………

2. Adres:

…………………………………………

Postcode:

…………………………………………

Woonplaats: …………………………………………..

3. Telefoonnr.

…………………………………………

E-mail adres:

…………………………………………..

4. Geboortedatum:

…………………………………………

Geslacht:

[] Man / [] Vrouw

5. Student (18 jaar of ouder): [] ja / [] nee
6. Hierbij machtig ik de Leeuwarder Badminton Club om de maandcontributie en éénmalig het inschrijfgeld van
mijn rekeningnummer af te schrijven.
Rekeningnummerr (IBAN):…………………………………………………………………………………………………........
7. Was je dit jaar al lid van een badmintonvereniging, aangesloten bij de bond?: [] ja / [] nee
Indien ja, van:

…………………………………………

Bondsnummer:

…………………………………………..

8. Hoe ben je voor het eerst bij LBC terecht gekomen? Via…
[] Internet

[] Familie/vrienden/kennissen [] Flyer [] Internet

[] Schoolbadminton

[] Ik ga akkoord met de voorwaarden en privacy policy van LBC. De privacy policy vindt u op
leeuwarderbc.nl/privacy.

Ik heb het aanmeldingsformulier geheel ingevuld, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. Voor
recreanten geldt bovendien: graag pasfoto inleveren voor spelerspas.
 Bijzonderheden m.b.t. gezondheid: …………………………………………………………………………………….
 Ben je in het bezit van een EHBO-diploma?

[] ja

[]nee

 Ben je bereid in de toekomst iets voor de club te doen?

[] ja

[]nee

Handtekening seniorlid

Handtekening ouder/voogd
(alleen voor nieuw jeugdlid)

…………………………………………

…………………………………………

Dit gedeelte niet invullen.
Ontvangst leden administratie:

…………………………

Contributie ontvangen: ………………………………Aanmelding

bond:

…………………………

Inschrijfgeld ontvangen:……………………………. Ontvangst

penningmeester:

…………………………

Bondsnummer:

………………………………LBC

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP L.B.C.
versie 2018

Ledenadministratie:

Carolien Scholten e-mail: lbc@leeuwarderbc.nl

Voorwaarden
1. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- voor jeugdleden en € 25,- voor seniorleden en is éénmalig.
Een jeugdlid is maximaal 17 jaar oud. Seniorleden zijn 18 jaar of ouder.
2. De verenigingscontributie bedraagt voor jeugdleden € 17,30 per maand, voor seniorleden recreanten
€ 23,10 per maand en voor seniorleden competitiespelers € 26,05 per maand.
Ieder nieuw lid is tenminste 3 maanden lid. De maandcontributie en het inschrijfgeld worden automatisch
afgeschreven van uw bankrekening. Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan kunt u het bedrag binnen
30 dagen na afschrijving terugvorderen bij uw bank.
3. Voor competitie deelnemers wordt jaarlijks een competitiebijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage bedraagt
voor de seniorencompetitie € 85,- , voor jeugd in districtscompetitie € 45,- en voor jeugd in starterscompetitie €
25,- per jaar. Spelers die met veren shuttles trainen betalen een jaarlijkse shuttlebijdrage van € 50 U ontvangt
hiervoor een separate nota.
4. Ieder nieuw lid krijgt de eerste 3 maanden 50 % korting op de contributie, mits 1 jaar daarvoor geen lid bij LBC
geweest. De korting geldt niet voor het inschrijfgeld. Na 3 maanden geldt de verenigingscontributie zoals
vermeld onder lid 2.
5. Een nieuw recreantenlid dient een pasfoto bij het aanmeldingsformulier te voegen ten behoeve van de
spelerspas. De pasfoto ontvangt men tegelijk met de spelerspas retour.
6. Wijzigingen in de gegevens die op het aanmeldingsformulier worden gevraagd, dient u zo spoedig mogelijk aan
de ledenadministratie door te geven.
7. Indien deze voorwaarden worden gewijzigd en goedgekeurd door het bestuur dan worden ze gepubliceerd in de
nieuwsbrief en op de website van LBC (www.leeuwarderbc.nl).
8. De contributie wordt jaarlijks per januari automatisch verhoogd met een inflatiecorrectie (cijfer CBS m.b.t.
voorgaande jaar). Aan het begin van ieder jaar wordt u ingelicht over het exacte cijfer.

Wat moet u doen om lid te worden
a. Aanmeldingsformulier volledig invullen en inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie.
b. Pasfoto voor de spelerspas inleveren (alleen voor senioren recreanten).

Voorwaarden bij opzegging lidmaatschap
- De opzegtermijn is één maand en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van opzegging.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van LBC.
- Voor competitiespelers geldt dat de opzegging van het lidmaatschap in de periode van augustus t/m januari pas
per 1 februari (dus na het competitieseizoen) in werking treedt. De contributie is gedurende het
competitieseizoen gewoon verschuldigd aan LBC.
- Uw bondskaart/bewijs van lidmaatschap van Badminton Nederland (na inschrijving wordt deze naar uw
emailadres gestuurd) vervalt na opzeggen van uw lidmaatschap automatisch en hoeft derhalve niet te worden
ingeleverd. Mocht u naderhand beslissen toch weer lid te willen worden, dan kan de ledenadministratie uw
bondskaart weer activeren.
- De automatische incasso van de maandelijkse contributie wordt door de vereniging stopgezet.

Tijdelijke onderbreking lidmaatschap
1. Als u vanwege blessure, zwangerschap of andere reden gedurende langere tijd niet kunt badmintonnen, kunt u
in overleg met de ledenadministratie uw lidmaatschap tijdelijk stopzetten. Dat betekent dat u over die periode
geen contributie hoeft te betalen, de bondskosten van € 2 per maand moet wel worden betaald. Op het moment
dat u weer in staat bent om te badmintonnen, meldt u dit weer bij de ledenadministratie en hoeft u niet
opnieuw inschrijfgeld te betalen.
2. Een lidmaatschap dat om andere redenen wordt beëindigd en binnen vier maanden weer wordt hervat, wordt
als niet beëindigd beschouwd. De contributie over de tussenliggende periode blijft dan verschuldigd.
3. Na onderbreking van een lidmaatschap is inschrijfgeld verschuldigd als een lid langer dan vier maanden geen lid
is geweest.

