
 Conquesto 
 Aanvraag Lidmaatschap 2021-2022 
  

Voornaam :   

Achternaam :   

Adres :   

Postcode + woonplaats :   

Telefoonnummer :   

E-mailadres :   

Geboortedatum + geslacht :  M / V 

Naam laatste vereniging (indien van toepassing) :   

Bondsnummer BNL (indien bekend) :   

Aankruisen wat van toepassing is: Jaarcontributie: 

  Maandagochtend Senioren en 55+ € 148,00 

  Woensdagochtend 55+ € 112,50 

  Ochtend passe-partout € 163,00 

  Passe-partout € 224,00 

  Jeugd € 168,00 

  Afkoop bardienst € 60,00 

  Toeslag seniorencompetitie nylon € 100,00 

  Toeslag seniorencompetitie veer € 150,00 

Graag een pasfoto bijvoegen voor uw spelerspas 

Datum van ingang:  

Plaats: Datum: Handtekening: 

    

 Machtigingsformulier automatische incasso 

Ondergetekende, de heer/mevrouw :    

adres :   

postcode + woonplaats :   

machtigt hierbij bv Conquesto om alle in de loop van het seizoen verschuldigde bedragen (zoals o.a. contributie, 

toeslagen, barafkoop en clubkleding) volledig in één keer / 4 delen (doorhalen wat niet van toepassing is) 

voor zichzelf en voor :    af te schrijven van IBAN  

NB Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na 

afschrijving, zonder opgaaf van redenen, bij mijn bank terug te vorderen. 

 
Onderstaande vragen hoeven niet ingevuld te worden, maar u zou de vereniging er een groot plezier 
mee doen als u dat wel doet: 
Bent u in het bezit van een E.H.B.O. diploma? Ja / nee 



Bent u bereid als vrijwilliger actief te zijn in onze vereniging? Ja / nee 

Zo ja, incidenteel of structureel? Incidenteel / structureel 

Hoe bent u bij Conquesto terechtgekomen? 

 

___________________________________________________________________________________ 
 
Bij de contributie is het volgende inbegrepen: 

• het badmintonnen voor de opgegeven tijdstippen, gedurende ca. 46 weken per jaar; 
• de mogelijkheid tot het volgen van trainingen; 

• het gebruik van nylon shuttles; 

• deelname aan de competitie (alleen competitieleden); 

• het lidmaatschap van Badminton Nederland; 

• het verplicht draaien van 2 bardiensten per seizoen (m.u.v. leden jonger dan 18 jaar en leden die 
uitsluitend op maandag- of woensdagochtend spelen). Het is mogelijk om de bardienst vooraf af 
te kopen. Dat kost €60,00 per seizoen. 

 
Verder is het volgende van belang: 
• het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus; 

• het lidmaatschap verplicht tot tijdige betaling van het inschrijfgeld en contributie voor het gehele 
seizoen; in afwijking hiervan wordt bij aanvragen van het lidmaatschap gedurende het seizoen de 
contributie naar evenredigheid berekend vanaf de datum van ingang; 

• de contributie dient te worden betaald door middel van een automatische afschrijving. De 
incassering zal plaatsvinden bij keuze voor:  
1. Volledige betaling in één keer, in de eerste week van september of 
2. In 4 delen, 1e deel in de eerste week van september, 2e deel in de laatste week van november, 3e 
deel in de laatste week van februari en 4e deel in de laatste week van mei. 

• vergeet voor incassomachtiging niet overige gezinsleden op te geven; 

• bij niet-tijdige betaling zullen er administratie- en eventuele invorderingskosten in rekening 
worden gebracht; 

• een gedeeltelijke teruggave van de contributie is mogelijk in het geval van ‘dwingende’ redenen, 
zoals een chronische blessure, ziekte of zwangerschap. De teruggave wordt berekend vanaf het 
tijdstip waarop het schriftelijke verzoek hiertoe is ontvangen en de spelerspas is ingeleverd bij de 
ledenadministrateur; 

• het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd; 

• opzeggingen kunnen alleen ingaan met ingang van het nieuwe seizoen; 

• opzeggingen dienen  vooraf en uiterlijk voor  1 augustus schriftelijk (incl. ledenpas) te worden 
ingediend bij de ledenadministrateur; 

• wijzigingen van uw persoonlijke gegevens dient u direct schriftelijk door te geven aan de 
ledenadministrateur; 

• Op onze website www.conquesto.nl kunt u onze privacy verklaring raadplegen 
• bij deelname aan de competitie en/of toernooien worden de namen van spelers/speelsters  en 

uitslagen van gespeelde wedstrijden door Badminton Nederland op internet geplaatst. 

Ik geef hierbij toestemming om mijn naam op de website te plaatsen tbv bardiensten en competities: 

handtekening: __________________________________________  

Dit formulier kunt u opsturen naar onderstaand adres of in de brievenbus gooien die in de hal naast de 
ingang hangt: 

Ledenadministratie Conquesto 

Frank Wubben 

p/a Linieschans 46 

2728 GD  ZOETERMEER 

Deze aanvraag is ingediend door bemiddeling van onderstaand lid van Conquesto: 

Achternaam + Voornaam :   

IBAN :   


