
      Hoornse Badmintonvereniging 
           Speeladres : Sporthal Nieuwe Steen 11, 1625 HV Hoorn 

 

      NL74 RABO 0368 6908 73 t.n.v. Hoornse Badmintonvereniging 

 
     

INSCHRIJFFORMULIER HBV SPEELSEIZOEN 2021 -2022 
 

 
Familienaam : ................................................................................ Voorletters : ................................. 
 

Roepnaam : ................................. Geboortedatum : ............................................. Geslacht : M / V *) 
 

Adres  : ............................................................................................................................................. 
…… 

Postcode : ...............   ........    Plaats : ......................................... Tel. nr. : ....................................... 
 

E-mailadres : ……………………………………………… E-mail ouder : ………………………..………..…. 

 

Bent u dit jaar al lid geweest van de N.B.B. ,  indien ja dan onderstaande invullen 

 
Vereniging :....................................................................       Bondsnummer : ................................................ 

 

Met ingang van ………………….……... 2021….. schrijf ik mij / mijn zoon / dochter  ………………………….…….*) 

in als betalend lid van de Hoornse Badmintonvereniging. 

 

Het verenigingsjaar-speelseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni in het daarop volgende jaar. 

1 Juli is de peildatum voor de diverse leeftijdscategorieën: 

Mini: heeft op 1 Juli nog niet de leeftijd  van 9 jaar 
Jeugd recreant: heeft op 1 Juli nog niet de leeftijd van 16 jaar en speelt recreatief badminton bij HBV 
Jeugd competitie: heeft  op 1 Juli nog niet de leeftijd van 16 jaar en traint/neemt bij een competitieteam van HBV 
Senior recreant: heeft op 1 Juli de leeftijd van 16 jaar of ouder en speelt recreatief badminton bij HBV  
Senior competitie: heeft op 1 Juli de leeftijd van 16 jaar of ouder en traint/neemt deel bij een competitieteam van HBV 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en de bedragen voor de verschillende groepen zijn in de kantine en op de 
website in te zien. In deze contributie is de jaarlijkse afdracht aan de Nederlandse Badminton Bond inbegrepen.  
Bij inschrijving in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato berekend en direct geincasseerd na ontvangst 

van dit aanmeldingsformulier.  

Het lidmaatschap is voor één verenigingsjaar en wordt stilzwijgend per vervaldatum met een jaar verlengd. Opzegging 

kan uitsluitend schriftelijk en moet vóór 1 juni bij de ledenadministratie (ledenadministratie@hoornse-bv.nl) zijn 

ontvangen. Van de opzegging krijgt u via e-mail een bevestiging. Bij opzegging na 31 mei wordt de bondscontributie 

alsnog bij u in rekening gebracht. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie van de betaalde contributie verstrekt. 

 
Ondergetekende gaat akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden waaronder verplichte betaling via een automatische 

incasso (die elk jaar in juli wordt geïnd), het privacy-statement van HBV en overige voorwaarden die aan de ommezijde 

van dit formulier zijn vermeld. 

 

o Ik ga akkoord met het privacy-statement 

Hoorn,  ………………………………………….…… 202….  ............................................................................................. 
       (Handtekening) 

 
Indien het nieuwe lid minderjarig is, dient de ouder of wettelijke verzorger te tekenen. 
 
*)  doorhalen wat niet van toepassing is. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

MACHTIGINGSFORMULIER 
 

Ondergetekende machtigt tot schriftelijke wederopzegging de penningmeester van de HOORNSE 
BADMINTON VERENIGING de jaarlijks verschuldigde contributie te incasseren van zijn/haar rekening. 
 
Rekeningnummer NL ..........................................................           ten name van ………………………………….……. 

 

Voor een minderjarig lid moet de ouder en/of wettelijke verzorger tekenen. 

 

 

Handtekening: ………………………………………. 
 

Na invulling afgeven aan de trainer of in de witte brievenbus in de kantine deponeren. 
z.o.z. 



 
 
 
Privacy-statement 

 

HBV hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen 

door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met de 

badmintonsport. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. 

Door het versturen van het inschrijfformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door HBV 

en worden opgenomen in onze database. 

 
 
Lidmaatschapsvoorwaarden 
 
Naast voorgaande lidmaatschapsvoorwaarden gelden nog onderstaande lidmaatschapsvoorwaarden: 

• Ieder volwassen lid dient zich ten minste twee maal per seizoen op te geven voor een kantinedienst. Dat geldt ook 

voor ieder lid vanaf 16 jaar (peildatum 1 juli) en ouders van competitiespelende jeugdleden. Bij vragen en/of 

opmerkingen hierover kunt u zich wenden tot de secretaris, secretaris@hoornse-bv.nl 

• Iedereen die kantinedienst verricht dient het IVA-certificaat te hebben behaald en ter hand te hebben gesteld aan de 

vereniging. Zie hiervoor http://www.nocnsf.nl/iva   

Bij vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van HBV, secretaris@hoornse-bv.nl 

 

Algemene spelregels voor de toegang tot de sporthal van HBV 
 

1. Het is verboden met sportschoenen die ook op straat worden gebruikt de sporthal te betreden; 

2. Er mag uitsluitend op zaalsportschoenen worden gespeeld; 

3. Schoenen met zwarte/streeptrekkende zolen zijn niet toegestaan, ook als deze zogenaamd niet afgeven (dit is 

namelijk niet te controleren); 
4. Het is verboden in de sporthal en kleedkamers alcoholische dranken, sportdranken en zelf meegebrachte dranken 

te drinken; 
5. Het bestuur behoudt zich het recht voor bij niet opvolgen van deze maatregelen de betreffende speler(s) de toegang 

tot de hal te ontzeggen; 

6. Bij overtreding van deze maatregelen kunnen de schoonmaak- en/of herstelkosten bij de veroorzaker van de 

vervuiling/schade in rekening worden gebracht. 

 
De meest actuele informatiebrochure en het Huishoudelijk Reglement staan ter inzage op de website van HBV 

 

www.hoornse-bv.nl 
 
 


