
 
          SHUTTLES OPWIJK  lidnr. 20054    

           Account   IBAN BE 58 7995 3267 3579 

           Secretariaat   Leen De Valck    
           Adres   Foksveldstraat 59 - 1745 Opwijk 

           Tel   0472 76 92 24 (Tom)    

           E-mail   secretariaat@shuttlesopwijk.be 

           Website   www.shuttlesopwijk.be 
           
 

Aanvraag aansluiting badmintonclub       SHUTTLES OPWIJK vzw 

       

 
 

 
     

 en inschrijving Badminton Vlaanderen vzw  2022-2023        

 
FAMILIENAAM:  ……………………………………………………………. 

              FOTO  
   

 
 

 

VOORNAAM: ……………………………………………………………. 
    

     

 STRAAT & NR:  …………………………………………………………….     
                  

 POSTCODE & PLAATS: …………………………………………………………….     

 TELEFOON/GSM: …………………………..   Telnr. bij ongeval:  ………………………….. 
                   

 GEBOORTEDATUM:  …………………………..  GESLACHT:  M / V (*) NAT: BELG / ANDER(*) 
               

 E-MAIL:  ……………………………………………………………. 
      

COMPETITIE  / RECREANT  /  G-SPORT  /  JEUGD (-18 J) (*)  TYPE SPELER:  

 COMMUNICATIE:  Ik wens algemeen nieuws te ontvangen via mail: JA / NEEN (*) 

  
 Ik wens toegevoegd worden aan de whatsappgroep voor last-minute    
 communicatie van en naar leden (probleem sporthal, etc…) per speeldag: 

  
 MAANDAG / WOENSDAG / DONDERDAG / VRIJDAG   
(omcirkel bij welke dagen u in de whatsapp-groep wilt – meerdere dagen zijn mogelijk) 

 DATUM:   …………………………………   HANDTEKENING LID:      
 

Het lid is slechts aangesloten en verzekerd op het moment dat   
het ingevulde formulier is toegekomen op het secretariaat van 

 
Shuttles Opwijk en mits betaling van het jaarlijkse lidgeld op het 

 
bovengemelde rekeningnummer. Het bestuur zal niet 

 
aansprakelijk zijn bij een gebeurlijk ongeval.  

 

Toelating voor de aansluiting van een minderjarige 
 

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………….. (ouder/voogd) van  
de bovenvermelde minderjarige verklaart zich akkoord met de aansluiting van bovenvermelde  

bij Shuttles Opwijk en Badminton Vlaanderen vzw.  

DATUM: …… / ……  / ……… HANDTEKENING OUDER/VOOGD:(*) 

 Geeft toestemming foto’s van zichzelf of kind te publiceren. 
 

Het aangesloten lid en de ondergetekende erkent kennis genomen te 

hebben van de statuten en de interne reglementen van Badminton 

Vlaanderen (http://www.badmintonvlaanderen.be/) en Shuttles OPWIJK 

(http://www.shuttlesopwijk.be/) en verklaart zich hiermee akkoord. 
 

De  gegevens  van  de  leden  worden  verwerkt en  gebruikt voor  de 
 

ledenadministratie van Shuttles Opwijk. Te dien einde mogen deze persoonsgegevens worden overgemaakt aan de vzw Badminton Vlaanderen 

en de vzw Vereniging van Vlaams Brabantse Badminton Clubs (http://www.vvbbc.be/). Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan op elk ogenblik inzage en verbetering worden gevraagd van de geregistreerde 

persoonsgegevens. 

(*) Schrappen wat niet past  

(verplicht voor nieuwe leden) 


