
 
 

 

  Badmintonclub Reflex  
  Rabobank: NL06 RABO 03273.17.523 Penningmeester/ 

  Internet: www.bcreflex.nl   Ledenadministratie: 
Ledenadministratie:    : info@bcreflex.nl  Johan Woesthuis 

     H.A. Hartholtstraat 2a 

     7441 DW Nijverdal 

     0633-089082  

     penningmeester@bcreflex.nl 

    

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Hierbij meld ik mij aan als nieuw lid van BC Reflex te Nijverdal.  

 
 
VOORNAAM   : _____________________________ 

ACHTERNAAM   : _____________________________ 

ADRES    : _____________________________ 

POSTCODE/ PLAATS  : _____________________________ 

TELEFOON   : _____________________________ 

E-MAIL ADRES   : _____________________________ 
 

GEBOORTEDATUM  : _____________________________ 

EERSTE SPEELDATUM : _____________________________ (na 3 avonden vrij gespeeld te hebben) 

Opzeggen kan alleen schriftelijk of via de mail bij de penningmeester.  
Na het eerste jaar kunt u per kwartaal opzeggen.  
 
Contributie (per 1 april 2017) 
 
De clubcontributie bedraagt per kwartaal: voor jeugdleden € 25,00  

 voor senioren  € 47,00  
 
De bondsbijdrage bedraagt per jaar:  voor jeugdleden € 15,60  
(deze wordt jaarlijks door de NBB vastgesteld) voor senioren  € 21,00 

  
Bent u al eerder lid geweest van een badmintonvereniging: ja / nee 

Zo ja, welke vereniging  : _____________________ 

In welk jaar voor het laatst : ________     Bondsnr: ___________ 

Waardoor bent u in contact gekomen met BC Reflex: ______________________________ 

 
Hierbij machtig ik BC Reflex de contributie per kwartaal automatisch van onderstaande bankrekening af te schrijven: 
 
IBAN-rekening   : NL___  ______  0__________________ 

Ten name van   : ___________________________ 

NIJVERDAL,   : ___________________________ (Datum invullen) 

Handtekening lid:   Handtekening ouder/verzorger: (Indien jonger dan 18 jaar) 

 

________________________  _________________________ 

 
Door ondertekening gaat u tevens akkoord met het privacyreglement van BC Reflex. 
Dit reglement staat op onze website, ligt op speelavonden ter inzage in de sporthal of wordt u op verzoek per mail 
toegestuurd. 
 
Trainingstijden op dinsdagavond: 
 

• De jongste jeugd (tot ± 12 jaar) traint van 18.30 uur tot 19.30 uur, waarna vrij gespeeld kan worden. 

• De oudere jeugd (t/m ± 18 jaar) traint van 19.00 uur tot 20.15 uur, waarna vrij gespeeld kan worden. 

• De senioren trainen van 20.15 uur tot 21.00 uur, waarna tot ± 22.00 uur vrij gespeeld kan worden. 
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