Beste badmintonner,
Welkom bij Dordtse Badminton Club Space Shuttle. Wij zijn een recreatieve badmintonvereniging waar plezier en
sportiviteit hoog in het vaandel staan.
De speelavonden van onze vereniging zijn op dinsdag- en donderdagavond. De tijden zijn:
Van april tot en met september van 20:00 tot 23:00 uur
Van oktober tot en met maart van 21:00 tot 23:00 uur
Wij spelen gedurende alle (school)vakanties door, met uitzondering van officiële feestdagen.
Er wordt gespeeld met een labelsysteem dat er voor zorgt dat de spelers in wisselende samenstelling over de banen
worden verdeeld. Iedereen speelt tegen iedereen. Na een periode van 20 minuten start de volgende ronde en wordt
er gewisseld. Meestal spelen we met vier personen op een baan, later op de avond als het wat rustiger wordt en er
banen vrij blijven, wordt er af en toe een enkele partij gespeeld.
Leden van de vereniging kunnen een trainingsprogramma volgen, zowel voor beginners als gevorderden. Om deze
training te kunnen volgen, kunt u zich aanmelden bij een van de bestuursleden, via het inschrijfformulier in de kast in
de hal of per e-mail aan info@dbcspaceshuttle.nl.
Het speelseizoen loopt van september tot september. Tussentijds inschrijven kan natuurlijk altijd, de contributie
wordt dan berekend vanaf de maand van aanmelding tot september. De contributie voor een heel seizoen is:
-

Contributie per seizoen (sept. tot sept., excl. inschrijfgeld )
Inschrijfgeld (eenmalig, inclusief label met foto)

€
€

170,00
15,00

De contributie kan in twee termijnen worden voldaan. Indien u kiest voor deze optie zal het bedrag eenmalig
verhoogd worden met € 7,50 administratiekosten.
Na ondertekening en retournering van bijgevoegd inschrijfformulier, wordt het op de datum van inschrijving van
toepassing zijnde contributiebedrag vastgesteld. Hierover ontvangt u per e-mail bericht. Wij verzoeken u vervolgens
het totale bedrag binnen vier weken na ontvangst van dat bericht te voldoen op rekeningnummer
NL75INGB0005657553 t.n.v. DBC Space Shuttle te Dordrecht. Na voldoening van het inschrijfgeld, de contributie én
het inleveren van een pasfoto, wordt zo spoedig mogelijk een persoonlijk label voor u gemaakt. Tot die tijd kunt u
meespelen op een gastenlabel.
Wilt u meer informatie over onze vereniging of bijvoorbeeld het huishoudelijke reglement en de spelregels lezen,
dan kunt u terecht op http://www.dbcspaceshuttle.nl. Voor overige vragen zijn wij altijd bereikbaar via
info@dbcspaceshuttle.nl.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet, Het bestuur

Inschrijfformulier DBC Space Shuttle
Hierbij verklaar ik,
dat ik lid word van Dordtse Badminton Club Space Shuttle,
tot wederopzegging, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.
Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verplicht ik mij tot het voldoen van het inschrijfgeld en de
contributie.
Maakt gebruik van contributiebetaling in twee termijnen wel/niet*
Ik heb wel/geen* ervaring met badminton.
Indien wel: ik heb ……….jaar ervaring.
Ik heb wel/geen* interesse in het volgen van training.
Ik heb wel/geen* blessures/gezondheidsproblemen waar de club mogelijk mee te maken krijgt.
Indien wel, s.v.p. een korte omschrijving: ……………………………………………………………………………………………………
In geval van nood, kan de club contact opnemen met de volgende persoon:
Naam: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Dhr / Mevr*

Voornaam :

Naam :

Geboortedatum :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Akkoord voor ontvangen van nieuwsbrieven
& gebruik foto’s op social media:
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
Datum inschrijving :

Handtekening :

