Lichtenvoordse Badminton Club ’72

Hallo belangstellende,
Hartelijk welkom bij onze club, de Lichtenvoordse Badminton Club ’72.
LBC'72 stelt het zeer op prijs je als belangstellende te mogen begroeten.
Om vragen te beantwoorden hebben we het bijgaande welkomstpakket samengesteld. Dit pakket
bevat:
1. Overzicht van de trainingsmogelijkheden
2. Uitleg over contributie
3. Uitleg over: Als ik competitie ga spelen
4. Uitleg over vrijwilligerstaken
5. Hoe beëindig ik het lidmaatschap
6. Uitleg over het badmintonspel, te vinden op www.LBC72.nl
7. Inschrijfformulier
8. Doorlopende machtiging
Bij onze vereniging is het gebruikelijk dat belangstellenden drie weken gratis mee mogen trainen.
In de hal zijn hiervoor badmintonrackets en shuttels aanwezig
Als je besluit om lid te worden dien je zelf een badmintonracket aan te schaffen.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je tot de volgende contactpersonen wenden:
Bestuur :
Voorzitter

Ton Takken

tel. 375949

Competitiecommissie

Frank Leemrijse

tel. 379387

Recreatiecommissie

Mia Bongers

tel. 372838

Jeugdcompetitiecommissie

Bianca Jonker

tel. 487276

Penningmeester

Herman van Tongeren

tel. 06-10085860

Secretaris

Wendy Gietman

tel. 06-21339515

PR-functionaris

Rick Mellink

tel. 06-11416104

Kijk ook eens op onze website: www.LBC72.nl
Wij wensen je heel veel plezier bij onze club.
Namens het bestuur,
Wendy Gietman
Secretaris LBC'72
Wentholtstraat 3C
7131 ES Lichtenvoorde
e-mail: lbc72@badminton.nl
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Beste badmintonliefhebber/-ster,
Hieronder vind je gegevens over de badmintonclub LBC'72. Wanneer je lid wilt worden van onze club
dien je het inschrijfformulier en het machtigingsformulier volledig in te vullen.
TRAININGSMOGELIJKHEDEN
LBC'72 kan beschikken over zaalruimte in de Hamalandhal aan de van der Meer de Walcherenstraat 3
te Lichtenvoorde op de volgende dagen:
Dinsdag
09.00 - 10.30 uur 6 banen
Training senioren/ gelegenheid tot vrij spelen
Woensdag 18.00 - 19.00 uur 6 banen
Jeugdgroep 1 – beginners (7-12 jaar)
19.00 – 20.00 uur 6 banen
Jeugdgroep 2 – gevorderden (12-15 jaar)
20.00 - 20.30 uur 9 banen
Recreanten / senioren beginners
20.30 - 22.00 uur 9 banen
Competitiespelers oudere jeugd + senioren
na de training
9 banen
gelegenheid tot vrij spelen
Vrijdag
20.00 - 23.30 uur 9 banen
Competitie/gelegenheid tot vrij spelen
Zondag

10.00 - 13.00 uur

6 banen

Jeugdcompetitie

CONTRIBUTIEBETALING
LBC'72 maakt gebruik van automatische incasso van de verschuldigde contributie. We verzoeken je de
doorlopende machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Indien er geen prijs wordt gesteld op automatische incasso zul je zelf de verschuldigde contributie
moeten overmaken en wordt er per overboeking € 0,50 in rekening gebracht.
Na inschrijving van het lidmaatschap wordt éénmalig geïncasseerd:
Inschrijfgeld + LBC-contributie van het lopende kwartaal + Bondscontributie voor de rest van het jaar
Hierna wordt per kwartaal de verschuldigde LBC-contributie geïncasseerd.
OVERZICHT LIDMAATSCHAPKOSTEN
Inschrijfgeld:
jeugdlid: € 3,00
seniorlid: € 5,00
Inschrijfgeld wordt éénmalig geïncasseerd.
Bondscontributie:
jeugdlid: € 17,60 per jaar
seniorlid: € 24,06 per jaar
De bondscontributie wordt in februari geïncasseerd. Ben je op 1 december van een jaar lid van LBC'72
dan betaal je het volgende jaar de volledige bondscontributie. Er is geen restitutie van bondscontributie
mogelijk.
Bondscontributiebedragen worden jaarlijks aangepast, aanpassing wordt door de bond bepaald.
LBC-contributie:
De LBC-contributie wordt per kwartaal geïncasserd en is afhankelijk van de status van het lid, bij
meerdere leden in een gezin is er een korting van € 3,00 per volgend lid.
per kwartaal
1e lid
2e lid
3e lid
4e lid gezin
gezin
gezin
gezin
jeugdlid (t/m 17 jaar)
€ 23,69
€ 20,69
€ 17,69
€ 14,69
seniorlid (vanaf 18 jaar) € 33,77
€ 30,77
€ 27,77
€ 24,77
Contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Heb je vragen over de financiën, neem dan contact op met de penningmeester:
Herman van Tongeren (tel. 06-10085860).
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COMPETITIE SPELEN
Indien een seniorlid competitie gaat spelen dient deze een sportbroek en een clubshirt aan te schaffen.
Deze clubkleding is bij LBC'72 te koop.
Indien een jeugdlid competitie gaat spelen gebruikt deze clubkleding uit het clubkledingfonds.
Clubkleding wordt dan niet aangeschaft maar gehuurd van LBC’72 via het clubkledingfonds.
Een seniorlid/jeugdlid die competitie speelt/gaat spelen, gaat de verplichting aan om het
competitieseizoen af te maken. Halverwege de competitie het lidmaatschap afmelden gaat ten koste
van het team waarmee je speelt.
VRIJWILLIGERSTAKEN
Het bestuur heeft een lijst met vrijwilligerstaken (in te zien op de website) en elk seizoen worden leden
en ouders van jeugdleden gevraagd om één of twee vrijwilligerstaken uit te voeren. Het principe van
vele handen maken licht werk. Je mag b.v. twee keer nee zeggen tegen een vrijwilligerstaak, maar
daarna wordt geacht dat een gevraagde taak wordt uitgevoerd. Indien nodig wordt je gecoacht bij je
vrijwilligerstaak.
AFMELDING LIDMAATSCHAP
LBC'72 incasseert 4 keer (per kwartaal) per jaar de contributie. Het lidmaatschap dient minimaal 1
maand voor het begin van het volgende kwartaal schriftelijk of per e-mail bij de secretaris afgemeld te
worden. Vraag om een bevestiging van je afmelding. Afmelden terwijl je competitie speelt, denk eraan
dat je de wedstrijden wel moet afmaken en tot die tijd lid blijft.
Ben je te laat met afmelden dan ben je nog een kwartaal lid en betaal je gewoon de contributie van dat
kwartaal.
Heb je opgezegd en ben je in december van het jaar nog lid dan ben je de bondscontributie van het
volgende jaar verschuldigd.
Hou rekening met deze regels en voorkom vervelende discussies!
Tip: bewaar dit formulier.
Het adres voor het afmelden van het lidmaatschap:
Wendy Gietman
Wentholtstraat 3C
7131 ES Lichtenvoorde
e-mail: lbc72@badminton.nl

LBC’72: Inschrijfformulier versie augustus 2017,

pagina 3

