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Badminton Vereniging ROCKANJE 

 
Contributie 2021: Senioren  € 113,50 + € 14,55 bondsbijdrage      

       Junioren  € 75,60 + € 14,55 bondsbijdrage 
 Pupillen  €  63,00 + € 14,55 bondsbijdrage 

  Inschrijfgeld bij aanmelding  € 15,00  
 Competitiebijdrage                  € 25,00 
   

 Na inschrijving ontvangt u een factuur per email. Zodra de betaling ontvangen is, krijgt u de statuten en het huishoudelijk 
reglement en wordt u ingeschreven  bij Badminton Nederland. 
 
Accommodatie: Sportzaal “De Merel”, Willem de Waalstraat 3, Rockanje  

 
Speeltijden:    Dinsdag  van 20.00 tot 21.30 uur  Vrijspelen junioren en senioren 

 Woensdag van 20.00 tot 21.30 uur  Vrijspelen voor recreanten senioren 
 Donderdag van 18.30 tot 20.00 uur  Training voor pupillen 
 Hiervan kan worden afgeweken, als de zaalbezetting daartoe aanleiding geeft. 

 
Competitie: Deelname aan de competitie is op vrijwillige basis. Senioren spelen in de periode 
 september tot en met  maart. De junioren spelen van februari tot mei.  

 Opvang: Nieuwe leden worden de eerste avonden “wegwijs” gemaakt door spelende 
  leden. Voor pupillen is er een trainer/begeleider aanwezig op de donderdagavond. 

 Uitrusting: De vereniging zorgt voor shuttles. U zorgt zelf voor sportkleding, sportschoenen 
  (geen zwarte zolen) en een racket. 

Aanmelden: Door middel van onderstaande getekende strook in te leveren bij:                    
 Ledenadministratie: An Tol, Voet- of Kraagweg 16, 3235 LL Rockanje. 
                        Telefoon: 0181-401452 / 06-51493323. E-mail: Ledenadministratie@bvrockanje.nl 
 

 Afmeldingen:  Vóór 1 december!! Schriftelijk of per e-mail naar de ledenadministratie. Afmelding is  
  pas definitief na ontvangstbevestiging van de ledenadministratie en gaat in vanaf  
  1 januari van het volgend contributie jaar.  

 
Voor verdere informatie en ons privacybeleid zie onze website: www.bvrockanje.nl 
 

Inschrijfformulier: 
 
Naam: __________________________________________________________ 
 
Adres: __________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats:  __________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  __________________________________________________________ 
 
E-mailadres lid *:  __________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:  ___ / ___ / _____ Ouder/verzorger_______________________________ 
 
Handtekening *           _______________________  **                Datum: ___ / ___ / 2021 
 
* Indien inschrijving van jeugdlid dan moet e-mailadres en handtekening van de ouder/verzorger zijn! 
 
** U geeft ook toestemming voor het afdrukken (door een drukkerij) van een foto+voor- en achternaam op een 
label die gebruikt wordt op de speelavonden. 


