
    S.V.KATS             BADMINTON 
 

© Sportvereniging Kats  -  KvK Middelburg: 40309512 - IBAN: NL18 RABO 0312 2604 82 

 

 
Inschrijfformulier. 
 
Ondergetekende: 
 
Naam:………………………………………… Voorna(a)m(en):…………………………… 
 
Adres:………………………………………… Geb.datum:…………………………………. 
 
Postcode:……………………………………. Woonplaats:…………………………………. 
 
Telefoon:……………………………………. Geslacht:   M / V. 
 
!!!!! Emailadres:……………………………………………………………………..!!!!! 
 
Wenst lid te worden van de badmintonafdeling van de SV Kats. 
Ingaande:…………………………………… 
 
Hij/zij verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen: 

1. De contributie te voldoen bij vooruitbetaling in max. 2 termijnen, t.w.  
per 1 januari en 1 juli, maar in ieder geval binnen 2 weken na ontvangst factuur. 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en loopt van 1 januari tot 1 
januari. Wanneer een van de partijen de overeenkomst wil beëindigen zal dit alleen 
schriftelijk/mail gebeuren, bij voorkeur via het bij de voorzitter en penningmeester te 
verkrijgen/op te vragen uitschrijfformulier, uiterlijk 1 maand voor einde jaar. 

3. Restitutie van zowel club- als bondscontributie zal niet plaatsvinden. 
4. Sportbeoefenaar verklaart dat hij/zij gezond is en de sport geheel voor eigen risico 

uitoefent. 
5. De vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor verlies of 

diefstal van de goederen van de leden. 
6. De sportbeoefenaar dient zijn/haar contributie tijdig te betalen o.v.v. naam/namen 

sportbeoefenaar. Bij niet tijdig betalen zullen administratie- en /of inningskosten in 
rekening worden gebracht. 

7. Wijzigingen van (email-)adresgegevens dienen direct te worden doorgegeven aan de 
penningmeester. 

 
Dit volledig ingevulde formulier kan worden afgeven bij Coby Knip (dorpshuis) of bij Leen van Loon 
(Hamerstedestraat 27 Kats) of per email aan: rvdzee@zeelandnet.nl 
 
Contributie bedraagt: 
 Onderdeel: bedrag en jaar(deel) 

- Badminton senioren:  € 25,- per half jaar (voorkeur 1 x € 50,- per jaar) 
- Badminton junioren: € 12,50 per half jaar (voorkeur 1 x € 25,- per jaar) 
- Bondslid; Voor bondsleden komt hier de bondscontributie bij, 
`  welk bedrag per jaar kan verschillen en waarvan factuur in  
  februari verzonden wordt en dient te worden voldaan binnen  
  2 weken na ontvangst van de factuur +/- € 22,-. 
 

Bij overboeking vermeld u uw naam en het jaar (1
e
 helft  of 2

e
 helft) waarop betaling betrekking heeft) 

 
Plaats:……………………………………..  d.d. ………… 
 
 
 

Handtekening van de sportbeoefenaar   | naam en handtekening bij minderjarig ouder/voogd  
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