
                                                                                                                                                      

Badmintonclub Con Brio Helmond | www.bc-conbrio.nl | info@bc-conbrio.nl  

 

Contactgegevens penningmeester  

Ludy van Rixtel | penningmeester@bc-conbrio.nl | 06 - 48 617 863  

KVK Eindhoven 40.23.71.75 | IBAN NL22 RABO 0123 8538 18  

 

 

Informatie voor nieuwe leden van BC Con Brio  
 

Dit document bestaat uit 3 delen: bewaar deze pagina met algemene informatie, lever alleen het 

inschrijfformulier en de doorlopende machtiging bij ons in.  

Dit document is opgemaakt in september 2015. Aan deze algemene informatie kunnen geen rechten 

worden ontleend.  

Praktische informatie  

Voor meer informatie over onze club kun je kijken op onze website: www.bc-conbrio.nl  

Daarop vind je actuele informatie zoals trainingstijden, competitieteams, contactgegevens en het laatste 

nieuws.  

 

Daarnaast hebben wij een facebookpagina waarop regelmatig leuke informatie over onze club wordt 

gedeeld: www.facebook.com/bcconbrio 

 

Gedurende het hele seizoen maken wij foto’s van leden tijdens trainingen, competitie en evenementen. 

Die foto’s gebruiken wij in onze promotiemiddelen, zowel online als op papier. Voor rechtmatig gebruik 

van deze foto’s vragen wij eenmalig toestemming aan onze leden. Indien je niet akkoord gaat, dan zullen 

wij eventueel wel foto’s maken van jou, maar deze niet openbaar publiceren. 

 

Inschrijfgeld en contributie 

 

Inschrijfgeld senioren €    10,00 

 jeugdleden €    10,00 

Contributie per seizoen senioren €  120,00 

 jeugdleden €  120,00 

De contributie voor jeugdleden is inclusief deelname aan de HBB-jeugdcompetitie en ons  jaarlijkse 

jeugdtoernooi . De leden, die deelnemen aan de HBB-seniorencompetitie, betalen een 

competitiebijdrage van thans € 42,50, middels automatische incasso in oktober. 

De contributie wordt door BC Con Brio in twee termijnen per jaar afgeschreven, in januari en 

augustus, middels automatische incasso.  

 

Uitzondering zijn het inschrijfgeld en de contributie voor de eerste periode waarin je bij ons start: 

deze dien je contant te voldoen bij inschrijving. 

Dus bij inschrijving betaal je, afhankelijk van de maand waarin je start, contant het volgende bedrag: 

 

� Inschrijfgeld  : € 10,00 

en 

� Contributie  : Zie overzicht 
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Inschrijfformulier BC Con Brio  
 

Persoonsgegevens  

Vul hieronder jouw persoonsgegevens in, en voeg een actuele pasfoto (voor intern gebruik) toe aan dit 

formulier.  

 

Achternaam 

 

______________________________________________________________ 

Voornaam 

 

_______________________ Voorletters ____________________ 

Geslacht 

 

m / v * Geboortedatum ____ - ____ - _________ 

Adres 

 

______________________________________________________________ 

Postcode 

 

_______________________ Woonplaats ____________________ 

Telefoonnummer 

 

_______________________ Mobiel nummer ____________________ 

E-mailadres 

 

______________________________________________________________ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

       Ja, ik word lid van BC Con Brio, tot schriftelijke wederopzegging. Ik ben op de hoogte van de 

financiële voorwaarden en voldoe het inschrijfgeld en de contributie voor mijn eerste periode als lid 

contant.  

 

       Ja, ik geef toestemming om foto’s van mij of mijn kind te publiceren, zolang ik of mijn kind 

ingeschreven staan bij BC Con Brio (je hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken)  

 

(bij minderjarige leden is de handtekening van een van de ouders vereist) 

Datum en plaats:    ____- ____ -______ , _________________  

 

Handtekening:         __________________________________ 

 

 

In te vullen door Con Brio  

Inschrijfgeld + contributie _____________ Lid per ___ - ___ - _____ 

Ontvangen door _____________ Lid-/bondsnummer ______________ 

Paraaf penningmeester _____________ Uitschrijfnummer ______________ 
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Doorlopende machtiging BC Con Brio 

De contributie na de eerste periode wordt voldaan middels automatische incasso. Daarvoor dien je deze 

doorlopende machtiging correct in te vullen, te ondertekenen en in te leveren. 

 

Gegevens incassant  

Naam  

 

BC Con Brio 

Adres  

 

Trompstraat 4 

Postcode en plaats 

 

5703 BG Helmond  

ID NL59 ZZZ 4023 7175 0000 

 

Kenmerk  machtiging 

 

Lid-/bondsnummer ________________ 

 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geef je BC Con Brio toestemming om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens contributie 

en geef je toestemming aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven in 

opdracht van B.C. Con Brio. Indien er iets niet klopt, kun je het bedrag altijd laten terugboeken. Neem 

daarvoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank, en vraag hen naar de voorwaarden. 

 

Vul de volgende gegevens in: 

 

Achternaam lid 

 

_________________________________________________________ 

Voornaam lid 

 

_______________________ Voorletters ________________ 

Ten laste van rekening: 

IBAN/rekeningnummer 

 

_________________________________________________________ 

Bank identificatie (BIC) 

 

_________________________________________________________ 

 

Ten name van 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Datum en plaats:                                ____- ____ -________ , ___________________  

 

Handtekening rekeninghouder:       _______________________________________ 

 


