BADMINTONVERENIGING ELO United
O. Klempererstraat 45
7558 EL Hengelo
telefoon:
074 – 277 19 00
e-mail:
info@elo-united.nl
IBAN:
NL04INGB0004304711
BIC:
INGBNL2A

Aanmeldingsformulier nieuw lid
Voorl. / Achternaam :
Roepnaam

:

Adres

M/V*

Beroep

:

:

Geb. datum

:

Postcode/Woonplaats :

Telefoonnr.

:

E-mailadres

Mobielnr.

:

:

Bent U al eens eerder lid geweest
van een badmintonvereniging?

JA/NEE*

Zo ja, welke vereniging?

Speelde U toen competitie?

JA/NEE*

Zo ja, welke div./ klasse?

Bent U nog lid van Badminton Ned.?

JA/NEE*

Zo ja, welk bondsnummer?

Wenst U training te ontvangen?

JA/NEE*

Hobby(s):

Bent u bereid als vrijwilliger mee te helpen?

JA/NEE*

Zo ja, waar gaat uw belangstelling naar uit?

Hoe hebt u ELO United gevonden?
* = doorhalen wat niet van toepassing is

Lidmaatschap
Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Jaarlijks worden door de ALV de contributiebedragen
vastgesteld. Opzegging moet schriftelijk bij het secretariaat of bij de ledenadministratie en kan jaarlijks met in
acht neming van een opzegtermijn van 4 weken.
Leden van ELO United worden conform de statuten automatisch aangemeld als lid van Badminton Nederland en
zijn verplicht de jaarlijkse bondsbijdrage te voldoen.

Betalen per incasso
U kunt alleen betalen door middel van het aan BC ELO United verlenen van een doorlopende incassomachtiging.
Vult u hiervoor het specifieke formulier in. Voor een eventueel afwijkende betalingswijze dient u contact op te
nemen met de ledenadministratie of de penningmeester.

Voor onze website en social media kanalen houden wij iedereen graag op de hoogte van activiteiten van onze
vereniging. Hiervoor maken wij gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb WEL/GEEN* bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik te zien ben op de website van
ELO United en haar social media kanalen.
Datum:

Handtekening:
(Indien jeugd: handtekening ouder/voogd)

* = doorhalen wat niet van toepassing is
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Contributies
De verenigingscontributie per kwartaal is afhankelijk van uw leeftijd en speelniveau. Alle leden betalen een
basiscontributie en daarnaast kunnen, al naar gelang het soort en aantal trainingen/speelsoorten, de volgende
toeslagen van toepassing zijn:
○
○
○
○
○

Basiscontritutie senioren
Trainingstoeslag recreanten
Trainingstoeslag regiosspelers
Trainingstoeslag sen. selectie
Competitiebijdrage sen. comp.

■ Bondsbijdrage*
■ Inschrijvingsgeld

€
€
€
€
€

49,00
20,00
20,00
65,00
5,00

○ Basiscontributie jeugd
€ 38,00
○ Trainingstoeslag 2e training
€ 30,00
○ Eenmalige bijdrage clubkleding € 33,95

€ 17,50 (jaarlijks, voor zowel senioren als jeugd)
€ 15,00 (eenmalig, voor zowel senioren als jeugd)

Meer informatie over de verschillende soorten contributie is te vinden in het “Blauwe Boekje” en op onze
website: www.elo-united.nl. Inschrijving als lid van BC ELO United verplicht tot het betalen van de
verschuldigde contributies en bijdragen.
* Voor wedstrijdspelers geldt een aangepast bedrag; voor deelnemers aan de seniorencompetitie € 76,90 en
voor deelnemers aan de regio jeugdcompetitie € 22,55. (Bondsbijdrage betreft bedragen kalenderjaar 2018)

Privacy
Jouw gegevens worden door ELO United met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten
behoeve van het lidmaatschap registreren we in E-boekhouden, de administratieve applicatie van ELO United,
en in LA-online, de administratieve applicatie van Badminton Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG)
van toepassing. Op www.elo-united.nl/privacy vind je het Privacy Beleid van ELO United en op
www.badminton.nl/privacyverklaring vind je het Privacy Beleid van Badminton Nederland.

