
 

 

      
 
Ondergetekende (ouder/verzorger*): _______________________________________________ 

* Leden tussen 16 en 18 jaar dienen ouder/verzorger te laten tekenen 

Achternaam en voorletters: _______________________________________________________ 

Roepnaam: ___________________________________________________________________ 

Adres: _______________________ Postcode/ Woonplaats: _____________________________ 

Tel. nr.: ________________________ Geboortedatum :_________________________________ 

E-mailadres: ___________________________________________________________________ 

Wenst lid te worden van de Badminton Vereniging Heeze. 

machtiging  
Het lidmaatschap wordt in één termijn door middel van automatische bank/giro-incasso van uw rekening 
afgeschreven. Hiertoe dient onderstaande machtiging ondertekend ingevuld te worden. 
 
 
 

  
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badminton Vereniging Heeze om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens de jaarlijkse contributie, competitie- en trainingsbijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badminton Vereniging Heeze. Als u het 
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Naam: _______________________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________ 

Postcode: _____________________ Woonplaats: ____________________________________ 

Land*: _______________________________________________________________________ 

Rekeningnr. (IBAN): _____________________________________________________________ 

Plaats en datum: ___________________________ Handtekening: ________________________            

* indien het land van de in cassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden. 
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Badminton Vereniging Heeze 
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Naam incassant :   Badminton Vereniging Heeze 
Adres incassant :   p/a Gemini 12 
Postcode incassant :   5591 SB 
Woonplaats incassant :  Heeze 
Incassant ID :    NL59ZZZ402350410000 
Land incassant** :   Nederland 
Kenmerk machtiging :  Contr/train/comp-bijdrage-BVH  
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Het op jaarbasis verschuldigde contributiebedrag is:  

 

Senioren (vanaf 16 jaar) : € 130,- per jaar (excl. training)  
Wanneer je lid wordt van Badminton Vereniging Heeze betaal je op dit moment geen inschrijfgeld. Het 
lidmaatschap wordt in één termijn in september door middel van automatische bank/ giro-incasso van je 
rekening afgeschreven. Het lidmaatschap van nieuwe leden wordt afhankelijk van de inschrijfdatum 
gedurende het seizoen (naar rato van het aantal maanden lidmaatschap) afgeschreven.  
Een opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat. Opzeggingen dienen uiterlijk      
31 augustus plaats te vinden. Bij opzeggingen gedurende het seizoen vindt er geen restitutie plaats van 
betaalde contributie.  
 

Training: 
 

Badmintonvereniging Heeze biedt alle beginnende leden en gevorderde nieuwe leden een afwisselende  
training aan.  
Voor zowel de spelers die gebruik maken van de training zal een extra bijdrage in de trainerskosten worden 
gevraagd (buiten de reguliere contributie om). Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal leden dat 
deelneemt aan de training en wordt voor aanvang van de trainingen bekend gemaakt.  
 
Wil je gebruik maken van beginnerstraining:  ja / nee 
  
Ben je geïnteresseerd in het volgen van training voor gevorderden:  ja / nee 
  

Ik ben met de BVH in contact gekomen door:  
 

O Lokale media  O via kennissen/vrienden/familie  

O gemeentelijke informatiebrochure  O via de website www.bvheeze.nl O via Facebook  

O anders, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Inleveren bij:  
Marian van Winkel, p/a Gemini  12 , 5591 SB Heeze.  
Inleveren kan ook door het formulier af te geven aan de trainer of een van de bestuursleden in de sporthal.  
 
Indien er nog vragen zijn willen de bestuursleden van de vereniging deze graag beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet,  

Ledenadministratie  
Marian van Winkel  
p/a Gemini  12 
5591 SB Heeze  
info@bvheeze.nl  


