JEUGD
Wanneer?

Training

Vrij spel

- Minibad (6-8 jr) op dinsdag
- Kids (+9 jr) op dinsdag
- Kids (+9 jr) op zondag
- MaxiKids (+12 jr) op dinsdag

18u tot 19u
18u tot 19u30
09u30 tot 11u
19u tot 20u30

dinsdag:
donderdag:
zondag:

20u30 tot 22u30
20u tot 22u30
11u tot 12u30

Lidgeld?

€ 60 van 1 september tot 31 augustus, € 40 vanaf 1 januari tot 31 augustus, (competitiespeler +€ 30)
(inbegrepen: verzekering, training, huur van de zaal, Mavis 300 shuttles, lidmaatschap BadVla)

Meer info?

Veerle Van Mele (jeugdverantwoordelijke) 011/78 43 86
info@badmintonzoutleeuw.be
http://www.badmintonzoutleeuw.be

V O L WA S S E N E N
Wanneer?

Vrij spel dinsdag 20u30 tot 22u30, donderdag 20u tot 22u30, zondag 11u tot 12u30,
tevens mogelijkheid tot training voor competitiespelers en gevorderde (jeugd-)spelers
In oktober wordt er ook initiatie gegeven aan beginners.

Badmintonplus dinsdag van 13u30 tot 15u badminton onder begeleiding voor 55-plussers
Lidgeld?

€ 70 van 1 september tot 31 augustus, € 50 vanaf 1 januari tot 31 augustus (competitiespeler + € 30)
(inbegrepen: verzekering, huur van de zaal, Mavis 300 shuttles, lidmaatschap BadVla)

Meer info?

Johan Milis (voorzitter)
info@badmintonzoutleeuw.be

011/78 50 65
http://www.badmintonzoutleeuw.be

Betalen kan enkel via overschrijving op rekeningnummer BE85 9799 7112 5306
BIC ARSPBE22 (vermelding: naam + geboortedatum).
Naam: ………………………………………………………... Voornaam: ………………….……………………….
Adres: ……………………………………………………………………….…………………..…………………….
Postcode: …………………………………………………….. Gemeente: …………………………………………..
Tel / GSM- nr : ………………………………………………. Geboortedatum: ………………….…………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
(graag duidelijkheid tussen liggend of laag streepje aub)

In geval van nood: tel. van te contacteren persoon ……………………………………………………………………
Medische aandoening (strikte geheimplicht) bv suikerziekte, hartaandoening, epilepsie: ……………………….......
Geslacht: M V (omcirkel wat past)
Ingeschreven in andere club? Ja

Jeugd / Recreant / Competitiespeler: (omcirkel wat past)

Nee (omcirkel wat past)

Evt. lidnummer Badminton Vlaanderen: ……………………

Zo ja, in welke: …………………………………
Klassement: ………….…

Wenst u de nieuwsbrief van onze federatie Badminton Vlaanderen te ontvangen?

Ja

Nee

(omcirkel wat past)

Ik verklaar mij akkoord met het clubreglement en ben akkoord om mijn gegevens te verwerken (privacy
wetgeving van 25/05/2018) zoals vermeld op de achterzijde van dit inschrijvingsformulier.
Graag ook achterkant handtekenen aub.
Handtekening + naam meerderjarige ouder/ voogd
(leden jonger dan 18 jr) + datum

Handtekening meerderjarige + datum
(handtekening)

Verstuur dit document naar info@badmintonzoutleeuw.be of overhandig het aan iemand van het bestuur tijdens de
speeldagen op dinsdag of donderdag in de sporthal De Passant.

Toestemming gebruik gegevens volgens de privacywetgeving van 25 mei 2018
Met dit formulier geef ik, ……………………………………………., clublid/vrijwilliger/coach/trainer/bestuurder van
Badminton Zoutleeuw vzw, toestemming om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om gegevens over mij die door
Badminton Zoutleeuw vzw worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij coaches, trainers, afgevaardigden of
andere hulpverleners. Ik verklaar hierbij 18 jaar of ouder te zijn
Met dit formulier geef ik, ……………………………………………., als meerderjarige voogd of verantwoordelijke van
……………………………………………………….., clublid van Badminton Zoutleeuw vzw toestemming om gegevens over
hem/haar te verwerken. Het kan gaan om gegevens over hem/haar die door Badminton Zoutleeuw vzw worden geregistreerd,
gegevens die worden opgevraagd bij coaches, trainers, afgevaardigden of andere hulpverleners.
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:
Hiervoor verwijzen we u graag door naar onze website www.badmintonzoutleeuw.be, meer bepaald ons privacy beleid. De laatste
geldige versie kan u steeds helemaal onderaan de startpagina terug vinden.
Ik geef toestemming voor het beheren van volgende gegevens:
- Beeldmateriaal: (digitale) foto’s en filmpjes
- Persoonsgegevens: naam, voornaam, adres(sen), straat+nr/bus + postcode + gemeente, geboortedatum, geslacht,
emailadres(sen), telefoonnummer(s), GSM-nr(s), rekeningnummer, kledingmaten, mutualiteit, nummer mutualiteit en alle sport
gerelateerde informatie die de club verzamelt.
- Gevoelige informatie: medische fiche
Ik geef toestemming voor publicatie op websites en sociale media platformen van de club van volgende gegevens:
Naam, voornaam, foto’s en sommige sportieve informatie.
Badminton Zoutleeuw vzw
Clublid / verantwoordelijke

Wettelijk vertegenwoordiger

___________________________________________
(handtekening, naam, datum + ‘geboren op …..’)

_________________________________________
(handtekening, naam, datum)

Clubreglement Badminton Zoutleeuw vzw
Volwassenen
1. Bij aankomst stellen we allemaal samen de terreinen op. Blijf niet buiten wachten tot alles is opgesteld. Als op het einde van de
avond 3 aangrenzende terreinen onbespeeld zijn, wordt er verwacht dat de leden ook initiatief nemen bij het afbreken.
2. Het kan op een drukke avond al eens gebeuren dat alle pleinen bezet zijn en er mensen aan de kant staan te wachten om te
spelen. We vragen aan iedereen om zich sportief te gedragen en maximaal één wedstrijd per keer te spelen en vervolgens het
terrein af te staan aan de wachtenden.
3. Kledij: Badminton is een sportaangelegenheid wat betekent dat er sportkledij wordt gedragen. Sportschoenen horen daar ook
bij. Jeans, topjes en dergelijke worden niet aanvaard. Het niet naleven van deze regel kan tot verwijdering uit de sporthal leiden
door de zaalverantwoordelijke.
4. Op verplaatsing wordt verwacht dat de BaZo-leden hun club-T-shirt dragen.
Jeugd
1. Kledij en schoeisel: Sportkleding (T-shirt, short en /of training), dus geen jeans of vrijetijdskledij; zaalsportschoenen (zonder
zwarte zool), en de veters moeten gebonden worden. Indien de speler niet in orde is mag hij/zij niet badmintonnen!
2. Je moet water meebrengen in een hersluitbaar flesje of drinkbus. Na de opwarming en voor de wedstrijdjes heb je even de
gelegenheid om te drinken. Sporten = zweten = water drinken!
3. Tijdens de trainingen mag je niet kauwen/snoepen, vooral voor de veiligheid (verslik-gevaar!).
4. Er is de mogelijkheid om te douchen na de training. Maak er gerust gebruik van, maar weet dat de douches geen speelterrein
zijn. Als hiervan misbruik wordt gemaakt, mag deze speler/speelster niet meer alleen douchen en moet één van de ouders
begeleiden.
5. Vroeger vertrekken kan enkel na toestemming van ouders (bvb. briefje) en trainers.
6. Wij wensen geen onsportief gedrag, scheld- of vechtpartijen. Indien dit gebeurt kan het bestuur de speler/speelster schorsen
voor één of meerdere speeldagen.

