Aanmeldingsformulier
BCAO (Badmintonclub Annen en Omgeving)
(Registratienummer Handelsregister 046761)

NAAM:.............................................................................................................
VOORNAAM:...................................................................................................
ADRES:..............................................................................................................
POSTCODE:............................... WOONPLAATS:............................................
TELEFOONNUMMER(S):..............................................................................
DEELNEMEN GROEPSAPP: JA

NEE

E-MAILADRES:..............................................................................................
GEBOORTEDATUM:....................................................
HANDTEKENING:....................................................................................
HANDTEKENING OUDERS/VERZORGERS:.........................................
(bij minderjarigheid)
VERENIGING 1e lidmaatschap:...........................................................
(indien van toepassing)
DATUM:

Dit formulier invullen. Dat kan digitaal op de handtekening(en) na. Printen, scannen en
mailen naar het secretariaat van BCAO secretariaat@bcao.nl of naar de penningmeester
penningmeester@bcao.nl. Of afgeven aan een bestuurslid op de speelavond.
Het lidmaatschap - Lid worden van BCAO kan als je 16 jaar of ouder bent. Als je jonger bent, in
overleg met het bestuur. Het lidmaatschap is een jaarabonnement en wordt 1x per jaar betaald na
toesturing (per mail) van een factuur. Wanneer niet wordt opgezegd, loopt het abonnement door.
De kosten worden gepubliceerd op de website van de vereniging, www.bcao.nl.
Hoe kun je opzeggen - Het lidmaatschap kan voor de start van een nieuw seizoen, maar uiterlijk 1
september en uitsluitend schriftelijk (ook per e-mail) worden opgezegd bij het secretariaat of de
penningmeester. De opzegging is pas definitief na bevestiging door het bestuur. Wordt na 1
september opgezegd, dan is contributie verschuldigd voor het gehele seizoen.
Persoonsgegevens - BCAO gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. De penningmeester
bewaart ze onder verantwoordelijkheid van het bestuur in een digitaal bestand om de
ledenadministratie te kunnen voeren en met de leden over verenigingszaken te kunnen
communiceren (AVG-grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst). BCAO
deelt ze niet met anderen (andere leden, andere natuurlijke personen of organisaties). Je
mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de factuur en het sturen van
mededelingen of een nieuwsbrief over verenigingsactiviteiten. Door het ondertekenen van dit
formulier geef je daarvoor toestemming. Na beëindiging van je lidmaatschap verwijderen wij je
persoonsgegevens uit de ledenadministratie, tenzij je desgevraagd aangeeft dat wij ze (uitsluitend
voor communicatie van bijzondere verenigingsactiviteiten) nog 3 jaar mogen bewaren.

