Badminton Club Brunssum
Opgericht 3 December 1967

www.bcbrunssum.nl

Inschrijfformulier en Machtiging Automatische Incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Badminton Club Brunssum
om per kwartaal het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van de hieronder genoemde
bankrekening.
Indien u niet akkoord gaat met de boeking dan kunt u binnen 30 dagen na afschrijving, uw eigen
bank opdracht geven om het afgeschreven bedrag terug te boeken.

 Gegevens Lid
Voornaam en achternaam:

………………………………………………….……….

Roepnaam

……………………………………………………..…...

Geboortedatum:

……………………………………………………..…...

Wil graag competitie e/o toernooien spelen *omcirkel wat van toepassing is

.

JA / NEE

 Gegevens rekeninghouder
Achternaam, voorletter(s):

…………………………………………………..……...

Straatnaam, huisnummer:

…………………………………………………..……...

Postcode, woonplaats:

…………………………………………….…….……...

Telefoonnummer:

…………………………………………………..……...

Email adres:

……………………………………………….…….…...

IBAN:

………………………………………………….….…...

Ten name van:

…………………………………………………..……...

 Ondertekening rekeninghouder en lid
Datum:

…………………………… / ……………………………

Plaats:

…………………………… / ……………………………

Handtekening:

…………………………… / ……………………………

Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming dat foto’s, filmpjes gebruikt worden ter
promotie voor de badmintonclub Brunssum. Indien u het hiermee niet eens bent, kunt u dit
melden bij onderstaand email adres.
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Info aspirant-leden.
Wij heten U van harte welkom bij onze badmintonvereniging.
Hier volgt voor U enige nuttige informatie.
Speeltijden:
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
Contributie:
tot 18 jaar:

: senioren van 19.30 tot 22.00 uur.
: junioren van 18.00 tot 19.30 uur of van 19.00 – 20.30 uur.
: senioren van 19.30 tot 22.00 uur.
: junioren en senioren van 9.00 tot 12.00 uur.
€150,- per jaar
=€37,50 per kwartaal

vanaf 18 jr: €222,- per jaar
=€55,50 per kwartaal

De contributie wordt altijd via automatische incasso in de eerste week van de kwartalen
geïnd op rekening NL 06 INGB0003425564 t.n.v. B.C. Brunssum.
Let op, de eerste incasso kan hoger uitvallen i.v.m. de contributie van een gedeelte van het
voorgaande kwartaal.
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, mee kunnen
doen en dat er geen kind aan de zijlijn staat. Jeugdfonds Sport Limburg betaalt de
contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Kijk
op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/ voor meer informatie.
Opzegging van Uw lidmaatschap dient per e-mail of schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
Voorzitter
Maurice Meurders
Mgr. Feronlaan 81
6433 CG Hoensbroek
06 246 50 034

Penningmeester
Remco Stofberg
Haansberg 64
6443 Brunssum
06 390 47 782

Secretaris
Twan Offermans
Wenckebachstraat 22
6446 XK Brunssum
06 410 79 503
email: info@bcbrunssum.nl

Hier volgen nog enkele belangrijke clubregels:
1. U dient sportschoenen te dragen met “non-marking” zolen.
2. Wanneer het druk is wordt van je verwacht dat je met 4 spelers in een veld gaat spelen;
dit om iedereen de kans te geven om zo spoedig mogelijk actief te kunnen zijn.
3. Na een gespeelde wedstrijd dient U de baan te verlaten om wachtenden de kans te
geven om te gaan spelen.
4. De shuttles kunt U na afloop van de wedstrijd op de baan laten liggen.
5. Aan het einde van de speelavond dienen de laatst spelende(n) de shuttles en de netten
op te ruimen en de hal netjes achter te laten.
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Huishoudelijk reglement
Artikel 1
Algemene bepalingen
A.
Het is verplicht de zaal te betreden met sportschoenen die
a)
niet buiten zijn gebruikt;
b)
“non-marking” zolen hebben.
B.
Er dient gespeeld te worden in gepaste sportkleding.
C.
De leden, die als eerste in de hal aanwezig zijn, worden geacht de zaal speelklaar te
maken; d.w.z. palen en netten op de juiste manier plaatsen.
De shuttles bevinden zich in de materialenkast, waarvan de sleutel in het bezit is van elk
bestuurslid en de beheerder van de sporthal.
Per speelveld worden 2 shuttles verstrekt.
Indien de shuttle defect is kan deze worden omgeruild bij de ingang van de zaal.
D.
De shuttles, welke door de vereniging ter beschikking worden gesteld, dienen met respect
te worden behandeld.
E.
De leden, die als laatste (per 4 banen) gespeeld hebben, dienen de netten en palen op te
ruimen en de shuttles terug te bezorgen in de daarvoor bestemde kokers en/of kast.
F.
De leden zijn verplicht na een wedstrijd (2 of 3 games) het speelveld te verlaten, zodat
wachtende leden in de gelegenheid worden gesteld om te gaan spelen.
G.
Bij volledige bezetting van de speelvelden (4 pers. per baan) en er zijn bovendien nog
wachtende leden, wordt er vanzelfsprekend geen “enkel” (single) gespeeld.
H.
Na toestemming van het bestuur kunnen junioren ook op de senioravond spelen.
I.
Indien er geen ledenstop is mogen op de speelavonden introducees mee komen spelen,
tegen een vergoeding, echter vooraf even toestemming vragen aan een van de
bestuursleden. N.B. eerst betalen, dan spelen.!!
J.
Het bestuur van de vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijk
letsel, materiaalschade en verlies of diefstal van en/of schade aan persoonlijke
eigendommen.
K.
Indien er sprake is van enigerlei intimidatie kunt U zich wenden tot een van de
bestuursleden om doorverwezen te worden naar de hiervoor aan te wijzen
vertrouwenspersoon.
Artikel 2
Contributie
A.
De jaarcontributie wordt ieder jaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
(A.L.V.)
De contributie wordt vóóruit, door machtiging, per kwartaal geïnd.
Bij in gebreke blijven van tijdige betaling volgt een boete, die is vastgesteld door de A.L.V.
B.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail en ruim voor aanvang van
het nieuwe kwartaal gemeld te worden bij het Secretariaat!
Artikel 3
Slotbepalingen
A.
Indien, naar het oordeel van het bestuur, het ledental te groot dreigt te worden, kan zij
besluiten tot een ledenstop.
B.
Van de, na het invoeren van de ledenstop, ontvangen aanmeldingen wordt een wachtlijst
aangelegd.
C.
Ieder lid krijgt bij inschrijving een exemplaar van dit huishoudelijk reglement en wordt van
elke wijziging op de hoogte gesteld.
D.
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

