C 925 – Bijlage 2

BADMINTON VLAANDEREN V.Z.W.
Boomgaardstraat, 22 bus 18 - 2600 BERCHEM
Tel (03) 287.83.80

Exemplaar nr. 1 - DC / Badminton Vlaanderen – per aangetekende brief

INTENTIEVERKLARING VOOR SPELEN IN HET BUITENLAND
De speler is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dit administratieve luik.

Exemplaar 1 wordt per aangetekende brief bezorgd aan het DC/Badminton Vlaanderen.
De intentieverklaring dient voor 1 maart toe te komen op het DC/Badminton Vlaanderen.
Deze verklaring moet ondertekend zijn door de aanvragende speler. (Indien de aanvragende speler minderjarig
is, dienen de ouders of de voogd voor goedkeuring te ondertekenen.)

Voor het Belgische badmintonseizoen : _______________________________________________________
Ondergetekende (naam - voornaam) : _________________________________________________________
Lidnummer : _______________________________
Adres : ___________________________________________________________________________________
Postnr. : _______________________ Woonplaats : _____________________________________________
de intentie heeft om interclubcompetitie te spelen voor een club elders dan in België:
Land : ___________________________________________________________________________________
Clubnaam (indien gekend) : _________________________________________________________________

Betrokken speler
Naam

Handtekening

Indien speler minderjarig : ouders of voogd
Naam

Uitgave 2018

Handtekening
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Exemplaar nr. 2 – voor de Belgische club – per aangetekende brief

INTENTIEVERKLARING VOOR SPELEN IN HET BUITENLAND
De speler is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dit administratieve luik.

Exemplaar 2 wordt per aangetekende brief bezorgd aan het secretariaat van de Belgische club
waarvoor de speler niet langer interclubcompetitie zal spelen.
Deze verklaring moet ondertekend zijn door de aanvragende speler. (Indien de aanvragende speler minderjarig
is, dienen de ouders of de voogd voor goedkeuring te ondertekenen.)

Voor het Belgische badmintonseizoen : _______________________________________________________
Ondergetekende (naam - voornaam) : _________________________________________________________
Lidnummer : _______________________________
Adres : ___________________________________________________________________________________
Postnr. : _______________________ Woonplaats : _____________________________________________
de intentie heeft om interclubcompetitie te spelen voor een club elders dan in België:
Land : ___________________________________________________________________________________
Clubnaam (indien gekend) : _________________________________________________________________

Betrokken speler
Naam

Handtekening

Indien speler minderjarig : ouders of voogd
Naam

Uitgave 2018

Handtekening
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Exemplaar nr. 3 – voor de buitenlandse club

INTENTIEVERKLARING VOOR SPELEN IN HET BUITENLAND
De speler is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dit administratieve luik.

Exemplaar 3 wordt bezorgd aan het secretariaat van de buitenlandse club waarvoor de speler de intentie
heeft om interclubcompetitie te spelen.
Deze verklaring moet ondertekend zijn door de aanvragende speler. (Indien de aanvragende speler minderjarig
is, dienen de ouders of de voogd voor goedkeuring te ondertekenen.)

Voor het Belgische badmintonseizoen : _______________________________________________________
Ondergetekende (naam - voornaam) : _________________________________________________________
Lidnummer : _______________________________
Adres : ___________________________________________________________________________________
Postnr. : _______________________ Woonplaats : _____________________________________________
de intentie heeft om interclubcompetitie te spelen voor een club elders dan in België:
Land : ___________________________________________________________________________________
Clubnaam (indien gekend) : _________________________________________________________________

Betrokken speler
Naam

Handtekening

Indien speler minderjarig : ouders of voogd
Naam

Uitgave 2018

Handtekening

