
Ledenadministratie: Jan van Driel 

Email: administratie@bc-seepaerd.nl 

Website: www.bc-seepaerd.nl 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE 

 

Badmintonclub ’t Seepaerd is opgericht op 1 september 

1975 en onze statuten zijn koninklijk goedgekeurd. De vereniging staat ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nr. 40120826 

 

Binnen onze vereniging onderscheiden we twee afdelingen; junioren en senioren. Een junior is een 

speler die op 31 december van het lopende seizoen de leeftijd van 18 nog niet bereikt heeft. 

Senioren zijn alle andere leden. 

 

SPEELTIJDEN - De locatie waar wij in spelen is Sportcomplex Montferland te ’s-Heerenberg. 

Vaste trainingsavond is de dinsdag. Junioren trainen van 18.30 tot 19.45 uur, senioren van 20.00 

tot 22.00 uur. Competitie wedstrijden (thuis) vinden plaats op de zondagochtend van 09.30 tot 

12.00 uur. 

  

KENNISMAKING - Nieuwe leden mogen ter kennismaking twee achtereenvolgende 

dinsdagavonden gratis meespelen. Op de derde speelavond word je geacht het 

aanmeldingsformulier bij de trainer of bij de ledenadministratie in te leveren. 

 

CONTRIBUTIE - Naast het lidmaatschap van onze club is BC ’t Seepaerd verplicht om je aan te 

melden bij de NBB (=Nederlandse Badminton Bond). De bondscontributie moet door de vereniging 

aan het begin van het lopende jaar voor een heel jaar aan de NBB worden voldaan.  

 

De contributie bedraagt per seizoen    NBB contributie per seizoen 

- Senioren € 122,00     - Senioren € 22,00 

- Junioren € 91,00      - Junioren € 22,00 

 

Trainings- en competitie bijdrage senioren bedraagt per seizoen € 50,00  

 

Indien van toepassing zal tevens de trainingsbijdrage voor een half seizoen in rekening gebracht 

worden.  

 

OPZEGGING - Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per jaar. Dit moet gebeuren door een 

schriftelijke kennisgeving, welke tenminste twee weken voor het einde van het seizoen (15 juni) 

in het bezit van de penningmeester moet zijn: administratie@bc-seepaerd.nl 

Voor nadere informatie:  

 (penningmeester), administratie@bc-seepaerd.nl. 

 

HET BESTUUR VAN BC ’T SEEPAERD, februari 2018. 
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INSCHRIJFFORMULIER BC ‘t SEEPAERD 
 

Naam   :______________________________________________  M / V 

 

Adres   :______________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats :______________________________________________ 

 

Telefoonnummer :__________________ Mobiel: __________________ 

 

Geboortedatum :______________________________________________ 

 

Email adres  :______________________________________________ 

 

Datum 1e proefles :______________________________________________ 

 

 

Handtekening  :______________________________________________ 

   (Indien minderjarig dan handtekening van ouder of voogd.) 

 

 

 

 

Voor de jeugdleden: informatie over ziekten, medicijngebruik of andere zaken die van belang zijn 

voor een goede begeleiding van de sportbeoefening van uw kind gaarne in een aparte brief aan 

het bestuur melden.  

 

 

 

Datum ondertekening :_______________  Handtekening :______________________ 

 


