
 
Inschrijfformulier Badmintonvereniging de Shuttle 
 
  
Naam lid  : _______________________________________________________ 

Adres   : _______________________________________________________ 

Postcode  : ________________________Woonplaats : _________________ 

Land   : _______________________________________________________ 

Telefoonnummer : _______________________________________________________ 

E-mailadres  : _______________________________________________________ 

Factuur mailadres :________________________________________________________ 

Geboortedatum : ________________________ Geslacht : _________________ 

 

Hoe bent u bij de Shuttle terecht gekomen? ________________________________________ 

 

Badmintonervaring: 

Heeft u al eerder gebadmintond?   Ja/nee* 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

Zo ja, waar en wanneer?_______________________________________________________ 

Competitie gespeeld?     Ja/nee* 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

Welk niveau?_____________________________________________________________ 

 

Betalingsgegevens: 

IBAN/rekeningnummer:_______________________________________________________ 

 

BIC*:______________________________________________________________________ 
* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN    

 

Handtekening   : ____________________Plaats: _______________Datum: _____________       

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonvereniging De Shuttle om 

tweemaal per seizoen doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie 

van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag (de contributie) van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonvereniging De Shuttle. 

  
Gelieve het originele formulier af te geven aan één van de bestuursleden/trainers of te sturen naar 
het postadres vermeld op de achterzijde van dit formulier. 
 
 
Op de achterzijde van dit formulier vindt u praktische informatie over speeltijden, trainingen, 
contributie, automatisch incasso evenals contactpersonen. 
  



Automatisch incasso 
Als u het niet eens bent met de automatische afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. Neemt u in dat geval ook contact op met ons, wellicht kunnen we elkaar helpen. 
 
Gegevens automatisch incasso 
Naam    : Badmintonvereniging de Shuttle 
Postadres   : Teresjkowastraat 26 
Postcode / Woonplaats  : 1562 BW Krommenie 
Land    : Nederland 
Kenmerk machtiging  : Contributie Badmintonvereniging De Shuttle 
ID incassant   : NL67ZZZ406170110000 
Reden betaling   : Contributie lidmaatschap de Shuttle 
 
Contributiebedragen 
De contributies zijn aan wijzigingen onderhevig. De algemene ledenvergadering kan komen tot een 
beslissing de contributies te wijzigen. De op dat moment geldende contributies worden gepubliceerd 
op de website. De geldende contributies voor het seizoen 2016/2017 kunt u vinden op onze website. 
 
Contributie seizoen 2016/2017: 
Competitie senioren (veren)  € 218,- 
Competitie senioren (nylon)  € 202,- 
Senioren recreant   € 168,- 
Competitie junioren (veren)  € 123,50 
Competitie junioren (nylon)  € 113,50 
Junior recreanten   € 103,- 
Inschrijfgeld    € 15,- 
 

Speeltijden jeugd: 
Dinsdagavond van 18.15 tot 19.15 (tot 12 jaar) 
                                  19.00 tot 20.00 (vanaf 12 jaar) 
Vrijdag avond van 18.15 tot 19.15 (tot 12 jaar) 
                                  19.00 tot 20.00 (vanaf 12 jaar) 

 

Voor de jeugd wordt er elke speelavond trainingen georganiseerd. 
 

Speeltijden senioren:     Training: 
Dinsdagavond    van 20.00 tot 21.30  Recreanten   van 20.00-21.00 
Vrijdagavond  oneven weken  van 20.00 tot 22.00 Competitiespelers  van 20.00-21.00 
  even weken  van 20.00 tot 21.00 Competitiespelers  van 20.00-21.00 
 
Foto en filmmateriaal 
Indien u bezwaar heeft dat er foto’s op websites van u komen te staan van een badmintonactiviteit 
bij De Shuttle kunt u dit aangeven bij het bestuur. 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Secretaris:  Jason Harwijne   secretaris.deshuttlewormer@gmail.com  
Jeugdzaken: Cindy Huijgen  rolise@hetnet.nl  
 
U kunt ook onze website raadplegen:  www.deshuttlebadminton.nl  
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