
BADMINTON CLUB VOORHOUT 
 

INSCHRIJFFORMULIER 

 

Alex Jirka (ledenadministratie) 0252-232 687 
Jaap Ruijgrok (secretaris) 071-5171172 

 

 

VOOR NIEUWE LEDEN 
 
 
 
 
 

                                                                              S.V.P. DUIDELIJK INVULLEN MET BLOKLETTERS   
 

 

naam + voornaam 
 

 

adres 
 

 

postcode + woonplaats 
 

 

Telefoonnummer / mobiel 
 

/ 06 
 

e-mailadres 
 

 

IBAN nummer 
 

 

geboortedatum 
 

geslacht M /  V * 

Heeft u in het verleden eerder bij 
een vereniging badminton gespeeld? 

 

ja /  nee * 

Indien ja,  wanneer voor het laatst?  

Indien ja, competitie of recreatief? competitie / recreatief * 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 

Wilt u dit formulier volledig ingevuld versturen naar: 
Bacluvo Ledenadministratie 
Laurierpad 39 
2215 VP Voorhout 

 
U kunt het ook inleveren bij één van de hieronder genoemde personen. Vul ook de automatische 
incasso machtiging op de achterzijde in. (machtiging is verplicht!). 

Bacluvo verplicht zijn nieuwe leden WA verzekerd te zijn. Zie verklaring achterzijde. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 
 

 
Bankrekeningnummer Bacluvo: NL31RABO0367717379 

Penningmeester: Carolien Everts, telefoon: 0252-860299 
 

IN TE VULLEN DOOR VERENIGING: 

Gezien en verwerkt: Datum en naam: 

1. Jeugdcommissie          (indien van toepassing)  

2. Recreantencommissie  (indien van toepassing)  

3. Ledenadministratie ingeschreven  lidnummer:  

4. Ledenadministratie label gemaakt  

5. Penningmeester  

 
 

(voorzijde)



BADMINTON CLUB VOORHOUT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Machtigingsopdracht 
 

Ondergetekende, 
 

Naam rekeninghouder:          ........................................................................................ 

Adres:                                    ........................................................................................ 

Postcode en woonplaats:      ........................................................................................ 

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 

Badminton Club Voorhout (BACLUVO) 
Secretariaat:   Wagendwarsstraat 2, 2161 ZJ Lisse. 
IBAN nummer NL31RABO0367717379 

 
om van zijn/haar IBAN nummer ............................. af te schrijven wegens: 

 

 

Inschrijfgeld, contributie, trainings- en competitiebijdrage * voor 

.......................................................................................( = naam lid) 

( * Voor zover hier aan deelnemend. De meest recente voorwaarden en bedragen zijn te vinden 

op de website van Bacluvo – www.bacluvo.nl) 
 

 
Ondergetekende verklaart te weten dat de op de voorzijde van dit formulier vermelde persoon WA 
verzekerd dient te zijn. 

 
Ondergetekende verklaart hiermee, dat indien het lidmaatschap van het genoemde lid opgezegd moet 
worden, dit vóór 15 juni van het lopende verenigingsjaar gebeurt. Indien hieraan niet is voldaan verplicht 
ondergetekende zich tot betalen van contributie voor het volgende seizoen. Hier is geen uitzondering 
voor mogelijk. 

 

 
 
 

Datum:..............................                 Handtekening: .............................. 
 

 
 
 

Vragen over automatische incasso? 

Alle normale regels voor automatische incasso zijn van toepassing. Zo kunt u de betaling altijd binnen 1 
maand door uw bank ongedaan laten maken (zonder opgaaf van redenen). Ook kunt u de machtiging op 
ieder moment opheffen. Indien er onvoldoende saldo op uw rekening staat, wordt de betaling niet 
uitgevoerd. U komt dus niet "rood" te staan. Eventuele foutieve afboekingen zullen zo spoedig mogelijk 
worden hersteld. 

 
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester: 
Carolien Everts, telefoon: 0252-860299 

 
(achterzijde) 

http://www.bacluvo.nl/

