Informatieblad van

Badmintonvereniging

te Voorschoten.

Waar

Gespeeld wordt in Sporthal ‘De Vliethorst’,
Burgemeester van der Haarplein 9, Voorschoten
Tel: 071 – 561 51 42

Wanneer

Maandag (senioren)
Zaterdag (jeugd)

Kennismaken

Alvorens te besluiten om lid te worden kan men vrijblijvend enkele keren komen
spelen. Rackets en shuttles zijn daartoe aanwezig en kunnen tijdens de
speelavond worden gebruikt.

Introductie

Aspirant (jeugd of senior) leden kunnen desgewenst deelnemen aan een
introductiecursus badminton. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij
Gerard van der Paal (email info@evbc-vlietwijk.nl).
Op zaterdag worden de aspirant jeugdleden begeleid door een aantal zeer ervaren
vrijwilligers. Nadere informatie hierover bij Carlo Stoeltie (email carlo@evbcvlietwijk.nl).

Website

Op de website zijn alle gegevens en wetenswaardigheden over onze vereniging te
lezen. Onderwerpen zijn o.a. Actueel, Jeugd, Senioren, Training&cursus, Agenda.
Het adres van onze website is: http://www.evbc-vlietwijk.nl

Competitie

EVBC-Vlietwijk heeft diverse teams die aan de districts-competitie deelnemen.
Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij Carlo Stoeltie (email carlo@evbcvlietwijk.nl) of Jorick Beuman (email jorick@evbc-vlietwijk.nl).

Aanmelding

Door invullen en inleveren van een inschrijfformulier, met een recente pasfoto.

19.00 – 22.30 uur
09.00 – 12.30 uur

Wat kost het
Basiscontributie voor alle
leden
Extra voor
competitiespelers
Extra voor training
Inschrijfgeld (eenmalig)

Senioren (18+)
195

Junioren (t/m 17 jaar)
160

50

35

50
11

Inbegrepen
6,75

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Contributieheffing geschiedt per halfjaar middels automatische incasso. Bij
tussentijdse inschrijving wordt de contributie pro rata berekend.
Betaling

De verschuldigde contributie wordt als regel halfjaarlijks, in januari en juli, per
automatische incasso geïnd.

Opzegging

Dient te gebeuren vóór 30 juni of 31 december van het lopende
verenigingsjaar. Bij opzegging na 30 juni of 31 december is men over het
daaropvolgende halfjaar de volledige contributie verschuldigd. Wijze van
opzeggen: schriftelijk, gericht aan de secretaris (Gerard van der Paal) of per
email, gericht aan gerard@evbc-vlietwijk.nl, of via info@evbc-vlietwijk.nl

Email adressen

Het algemene adres is: info@evbc-vlietwijk.nl
Voorzitter: emile@evbc-vlietwijk.nl
Secretaris: gerard@evbc-vlietwijk.nl
Penningmeester: oliver@evbc-vlietwijk.nl
Technische commissie: jorick@evbc-vlietwijk.nl
Jeugd commissie: carlo@evbc-vlietwijk.nl

