





BADMINTONCLUB DIDAM
Ledenadministratie: Luuk Meijer

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE
Badmintonclub Didam is opgericht op 1 april 1970 en onze statuten zijn koninklijk goedgekeurd.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40122025.
Binnen onze vereniging onderscheiden we drie afdelingen, te weten:
Jeugd (junioren),
Recreanten (senioren) en Competitie (senioren). Een junior is een speler, die in het lopende
kwartaal de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Senioren zijn alle andere leden.
De senioren (en enkele junioren -zie het speelschema) spelen en trainen op dinsdagavond in
sporthal De Muizenberg van 19.00 tot 22.30 uur. Verder trainen de competitiespelende senioren
op maandag- en/of woensdag- en/of in ‘t Raland. De junioren trainen op maandag- en/of
woensdagavond en/of zaterdagmorgen in ‘t Raland. Zondags wordt er competitie gespeeld van
9.30 tot 17.00 uur in ‘t Raland (senioren meestal ‘s morgens, junioren ‘s middags).
Nieuwe leden mogen ter kennismaking twee achtereenvolgende dinsdagavonden (senioren) of
zaterdagochtenden (junioren) gratis meespelen. Op de derde speelavond word je geacht het
aanmeldingsformulier met machtigingsformulier bij de trainer of bij de ledenadministratie in
te leveren. Personen van 18 jaar en ouder, dienen tegelijkertijd, t.b.v. het label op het
afhangbord, ook een pasfoto bij te voegen. Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren
met machtigingsformulier worden geaccepteerd. Contributie wordt alleen geïncasseerd via
automatisch incasso. Na aanmelding stuurt de ledenadministratie een bevestiging op met daarbij
de statuten en het huishoudelijk reglement.
Badmintonclub Didam organiseert een aantal activiteiten gedurende het seizoen. Deelname aan
deze activiteiten geschiedt op eigen risico.
CONTRIBUTIE
Naast het lidmaatschap van onze club, is Badmintonclub Didam verplicht om je aan te melden bij
de landelijke bond (Badminton Nederland). De bondscontributie moet door de vereniging aan het
begin van het lopende jaar voor een heel jaar aan de bond worden voldaan.
De contributie bedraagt per kwartaal
- senioren
€ 46,50
- jeugd van 14 t/m 17 jaar
€ 35,50
- jeugd t/m 13 jaar
€ 26,00
- ondersteunend lidmaatschap €12,50

Badminton Nederland bijdrage per jaar:
- senioren
€ 28,00
- junioren
€ 21,00
- jaarlijkse bijdrage voor competitiespelers €30
- eenmalige inschrijfkosten
€8,00

Er is een ondersteunend lidmaatschap voor leden die langdurig(meer dan 3 maanden) geblesseerd
zijn, of die niet meer willen of kunnen spelen maar wel lid willen blijven.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal. Dit moet gebeuren door een
schriftelijke kennisgeving, (of e-mail)welke tenminste vier weken voor het begin van het op te
zeggen kwartaal in het bezit van de ledenadministratie moet zijn.
Voor meer informatie: Luuk Meijer (secretariaat@bcdidam.nl)
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