Voornaam:

Geboortedatum:

Achternaam:

Geslacht:

Adres:

Automatische incasso:
Ja / Nee *
(Indien ja, achterzijde ook invullen)

M/V*

Postcode:
Woonplaats:

Groep:

☐ Jeugd 1

Telefoon:

☐ Jeugd 2

Emailadres:

☐ Recreanten
☐ Overdag
☐ Competitie

Handtekening:
Ben je door iemand, die al lid is van de club, lid geworden? Zo ja door wie?

(Aanmelding leden jonger dan 18 jaar moet voorzien zijn van de handtekening van een ouder/verzorger)
Datum aanmelding:

-

-

* Omcirkelen wat van toepassing is

Geachte ouder/verzorger,
We willen u informeren over de racketactie voor nieuwe jeugdleden. Indien uw kind minimaal 1 jaar lid
blijft, krijgt het nieuwe lid gratis een racket van badmintonclub Oosterwolde. Wanneer u en uw kind
willen deelnemen aan deze actie dient u dit formulier volledig ingevuld in te leveren bij de trainer. De
trainer zal de volgende training het gratis racket uitdelen aan uw kind.
Peter Bloem, voorzitter.
Bevestiging deelname racketactie BC Oosterwolde (in te vullen door de ouder/verzorger)
De ouder/verzorger van bovenstaand jeugdlid verklaart zich door ondertekening en inlevering van dit
aanmeldingsformulier akkoord dat bovengenoemd jeugdlid minimaal 12 maanden lid blijft van BC
Oosterwolde. Deze termijn gaat in op de inschrijfdatum.
Datum:

-

-

Handtekeningouder/verzorger: ___________________________

( N.B. van de racketactie kan iemand eenmalig gebruik maken.)
Als een jeugdlid dat deelneemt aan de racketactie binnen 12 kalendermaanden het lidmaatschap
opzegt, is de contributie voor de rest van het jaar per direct verschuldigd. Opzegging van het
lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministratie, de opzegtermijn is één kalendermaand.
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Formulier SEPA machtiging automatische afschrijving

Op naam van:

...............................................................................................

Reden betaling:

maandelijkse contributie voor lidmaatschap Badmintonclub Oosterwolde.

Door ondertekening van dit formulier
• geeft u toestemming aan Badmintonclub Oosterwolde, Tilmaad 28, 8431 TV Oosterwolde in
Nederland met incassant ID: NL35ZZZ400039380000 om doorlopend inningopdrachten te sturen
aan uw bank voor het te betalen bedrag voor de maandelijkse contributie.
• geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag voor maandelijkse
contributie van uw bankrekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonclub
Oosterwolde.
• verklaart u bekend te zijn met de regeling op grond waarvan u afschrijvingen binnen 8 weken
kunt laten terugboeken, mits u binnen deze termijn contact heeft opgenomen met uw bank.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en formulier SEPA machtiging automatische afschrijving
krijgt u bericht van de ledenadministratie als bevestiging aanmelding. De maandelijks verschuldigde
contributie wordt rond de 24e dag van de betreffende maand afgeschreven.

Gegevens opdrachtgever

IBAN

..............................................................................................

Naam rekeninghouder

...............................................................................................

Adres

...............................................................................................

Postcode & woonplaats

...............................................................................................

Ondertekening opdrachtgever

Datum

................................................................................................

Plaats

................................................................................................

Handtekening rekeninghouder

..................................................................................................
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Informatie BCO

Badmintonclub Oosterwolde is een kleine club waar je ongedwongen kunt badmintonnen. Bij ons kun je
recreatief badmintonnen maar kun je ook competitie spelen. Als volwassene kun je zowel in het
weekend als door de week competitie spelen, als jeugdlid speel je de competitiewedstrijden in het
weekend.
Onze trainingen zijn op onderstaande locatie, een in de zomer van 2016 gerenoveerde sporthal,
geëxploiteerd door Laco.
Sporthal de Boekhorst
De Haer 1
8431 GS Oosterwolde
Onze vereniging kent de volgende trainingsgroepen.
Groep
Jeugd 1, 8-12 jaar
en beginners
Jeugd 2, 13 tot 18 jaar

Trainingsdag
Dinsdag

Tijd
18:00 – 19:00 uur

Dinsdag

19:00 – 20:00 uur

Competitiespelers
Recreanten
Sport overdag

Dinsdag
Dinsdag
Donderdag

20:00 – 21:00 uur
21:00 – 22:00 uur
09:15 – 10:45 uur

Trainer/ begeleider
Chantal Tiekstra
Gerrit Tiekstra
Chantal Tiekstra
Gerrit Tiekstra
Chantal Tiekstra
Lisanne Tiekstra
Nel de Jong

Contributie: seniorenleden betalen € 13,00 per maand, jeugdleden € 10,00 per maand (tot 18 jaar)
Als er binnen een familie (woonadres) meerdere personen lid zijn van BCO geldt een kortingsregeling.
Kortingsregeling: 2de lid: € 0,25 korting 3de lid: € 0,50 korting 4de lid: € 0,75 korting
Jeugd: In de schoolvakanties zijn de jeugdleden vrij van badmintontraining.
Senioren: Voor de senioren is de zaal het gehele jaar beschikbaar. In de zomervakantie zijn de
trainingstijden aangepast. Competitiespelers en recreanten spelen dan gezamenlijk van 20:00 tot 21:30
uur.
Bestuur: In onderstaande tabel de samenstelling van het huidige bestuur met hun emailadres.
Functie
Voorzitter
Secretaris
penningmeester
ledenadministratie
algemene zaken

Naam
Peter Bloem
Henk de Vries
Bart Bloem
Janine Donker
vacant

Emailadres
voorzitter@badmintoncluboosterwolde.nl
secretaris@badmintoncluboosterwolde.nl
penningmeester@badmintoncluboosterwolde.nl
ledenadministratie@badmintoncluboosterwolde.nl
algemene-zaken@badmintoncluboosterwolde.nl

Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering, in deze vergadering legt het bestuur verantwoording
af aan de leden. Deze vergadering is meestal de eerste of tweede maandag in maart in de Miente.
Privacy:
Hoe wij als club omgaan met uw vertrouwelijke gegevens kunt u lezen in de privacyverklaring, deze kunt
u vinden op onze website.
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Op dit blad vind je informatie over Badmintonclub Oosterwolde waarmee je als (ouder/verzorger van een)
aspirant-lid na de eerste twee gratis lessen een volgende stap zet in de kennismaking met BCO.
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Op de website, op facebook en in de nieuwsbrief kan de club foto’s en video’s plaatsen. Mocht je er
bezwaar tegen hebben dat we foto’s plaatsen van jou of je kind kun je dat hier onder aangeven.
☐

Nee, ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s of video’s van aan Badmintonclub
Oosterwolde gerelateerde activiteiten waar ik of mijn kind in voorkom op de BCO-website, in de
media en op internet.

☐

Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van foto’s of video’s van aan Badmintonclub Oosterwolde
gerelateerde activiteiten waar ik of mijn kind in voorkom op de BCO-website, in de media en op
internet.

Vrijwilligerswerk
Een club kan alleen bestaan als vrijwilligers de club ondersteunen. Daarom volgen hieronder een aantal
vragen om te inventariseren wie we als Badmintonclub Oosterwolde allemaal in huis hebben. Zodra dit
formulier is verwerkt, zullen we je informeren over de mogelijkheden. Weet je niet zeker of je een rol
als vrijwilliger wilt vervullen en heb je meer informatie nodig, neem dan gerust contact op met één van
de bestuursleden. Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
☐

☐

Ja, ik ben bereid tijd te besteden aan Badmintonclub Oosterwolde.
☐
Ja, ik wil graag op pr-gebied wat voor BCO doen, bijvoorbeeld voor de website of
berichten in de kranten plaatsen.
☐
Ja, ik wil graag een jeugdteam begeleiden bij uitwedstrijden
☐
Ja, ik vind het leuk om mee te helpen met één van de volgende activiteiten,
☐ Poiesz sponsor actie
☐ Grote Clubactie
☐ Eventuele andere acties
☐ Jeugdfeest
☐ Jeugdtoernooi
☐

Ja, ik kan badmintonrackets bespannen

☐

Ja, financieel administratief werk ligt me wel, daar wil ik wel aan meewerken.

☐

Ja, secretarieel werk ligt me wel, daar wil ik wel aan meewerken.

☐

Ja, ik wil me inzetten op administratief gebied, bijvoorbeeld bij de ledenadministratie.

Nee, ondanks dat ik besef dat het in het verenigingsbelang is en dus ook in mijn belang, kan of
wil ik toch geen vrijwilligerswerk doen, omdat:
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Hoe informeren we onze leden:
• Op onze website is alle basis informatie te vinden, via een link kunnen de verrichtingen van de
competitieteams worden gevolgd. Het adres van onze website is
www.badmintoncluboosterwolde.nl
• BCO is ook op Facebook te vinden, voor het “snelle” nieuws.
www.facebook.com/badmintoncluboosterwolde
• Minimaal vier keer per jaar krijgen de leden per email een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven
verschijnen zo veel mogelijk op vaste momenten.
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