
Beste badmintonner,

Welkom bij Dordtse Badminton Club Space Shuttle. Wij zijn een recreatieve badmintonvereniging waar plezier en

sportiviteit hoog in het vaandel staan.

Waar en wanneer

De speelavonden van onze vereniging zijn op dinsdag- en donderdagavond. De tijden zijn:

- Van april t/m september: van 20:00 tot 23:00 uur

- Van oktober t/m maart: van 21:00 tot 23:00 uur

Wij spelen gedurende alle (school)vakanties door, met uitzondering van officiële feestdagen.

Onze speellocatie is de Fortiushal (voorheel Reewaghal), Halmaheiraplein 35 te Dordrecht.

Ons aanbod

Er wordt gespeeld met een labelsysteem waardoor de spelers in wisselende samenstelling over de banen worden

verdeeld. Daarom ontvangen wij ook graag een pasfoto. 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 (dubbel of mix),

wanneer het rustiger is wordt er af en toe een enkele partij (single) gespeeld.

Enkele keren per jaar wordt een trainingsblok van 8 trainingen georganiseerd, voor zowel beginners als gevorderden.

Leden van de vereniging kunnen hieraan deelnemen door zich aan te melden via info@dbcspaceshuttle.nl.

Onze tarieven

Het speelseizoen loopt van september t/m augustus. Tussentijds inschrijven kan natuurlijk altijd, de contributie wordt

dan berekend vanaf aanmelding.

- Contributie per seizoen € 195,00

- Inschrijfgeld (eenmalig, incl. label en pasfoto) € 15,00

- Inschrijfgeld (eenmalig, incl. label, pasfoto én training) € 25,00

- Trainingsblok (8 lessen) € 25,00

Na inleveren van het inschrijfformulier, ontvangt u van ons de factuur voor uw inschrijving. Wij verzoeken u deze binnen

twee weken te voldoen. Hierna maken wij voor u uw persoonlijke label. Tot die tijd kunt u meespelen op een gastenlabel.

Graag tot ziens!

Groeten, bestuur DBC Space Shuttle
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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.

Dit ben ik

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Email adres

Akkoord voor ontvangen van nieuwsbrieven & gebruik
foto’s op social media

⃝ ja ⃝ nee

Dit moeten jullie over mij weten

Ik heb ervaring met badminton ⃝ ja ⃝ nee

Ik wil graag training volgen ⃝ ja ⃝ nee

Ik heb relevante blessures of gezondheidsproblemen ⃝ ja ⃝ nee

Eventuele toelichting

Mijn contactpersoon in geval van nood Naam

Tel

Ik ga er voor!

Datum van inschrijving Handtekening
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