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Algemene Informatie - LBC ’72 

Beste badmintonliefhebber/-ster, 

Hartelijk welkom bij onze club, de Lichtenvoordse Badminton Club ’72. LBC'72 stelt het zeer op 
prijs je als belangstellende te mogen begroeten. 

Bij onze vereniging is het gebruikelijk dat belangstellenden drie keer gratis mee mogen 
trainen. In de hal zijn hiervoor badmintonrackets en shuttles aanwezig. Als je besluit om lid te 
worden dien je zelf een badmintonracket aan te schaffen. 

Hieronder vind je informatie over badmintonclub LBC'72. Wanneer je lid wilt worden van onze 
club dien je het inschrijfformulier en het machtigingsformulier in te vullen, deze zijn te vinden 
op onze website. 

TRAININGSMOGELIJKHEDEN 
LBC'72 kan beschikken over zaalruimte in de Hamalandhal aan de van der Meer de 
Walcherenstraat 3 te Lichtenvoorde op de volgende dagen: 

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. 

PRIVACYBELEID LBC'72 
Zie website: www.lbc72.nl/regels-en-afspraken 

Wij wensen je heel veel plezier bij onze club en zien je graag in sporthal! 

Namens het bestuur, 

Secretaris LBC'72 
e-mail: secretaris@lbc72.nl

Dinsdag 09.00 – 10.30 uur Training senioren / gelegenheid tot vrij spelen

Woensdag 19.00 – 20.00 uur Jeugdgroep

19.45 – 20.15 uur 
20.15 – 21.30 uur 
21.30 – 22.30 uur

Training recreanten / senioren / beginners 
Competitiespelers oudere jeugd + senioren 
Gelegenheid tot vrij spelen

Vrijdag 20.00 – 23.30 uur Competitie / gelegenheid tot vrij spelen

Zondag 10.00 - 13.00 uur Jeugdcompetitie
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