Verenigingsgegevens Badmintonclub BCG Beek
www.bcgbeek.nl

Speelgelegenheid:
Sporthal de Haamen:
de Haamen 1

 046 4360180
6191 HV Beek

Gymzaal 't Trefpunt:
Pastoor Lippertsplein 1

 046 4373952
6191 NZ Genhout-Beek

Contributie:
De voorkeur gaat uit naar automatisch betalen (periodiek overboeken of machtigen).
Verzorgt u de overschrijving zelf, geef dan bij de omschrijving aan voor wie de contributie
betaald wordt. De contributie is over 12 maanden uitgesmeerd, daar dit eenvoudiger te
combineren is met automatisch betalen. U ontvangt geen acceptgirokaart. Ons
verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
De vereniging kent één tarief voor de contributie, per termijn van drie maanden:
€ 36,00 bij automatische incasso
Toeslag competitie:
Junioren:
€ 45,00 per jaar
Senioren:
€ 45,00 per jaar
toeslag verenshuttles: momenteel niet van toepassing
Alle leden worden aangemeld als lid bij Badminton Nederland, hiervoor is een contributie
verschuldigd van € 10,65 per jaar.
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL48RABO0148314325, Rabobank
Westelijke Mijnstreek.
Beëindiging lidmaatschap:
De minimum duur van een lidmaatschap bedraagt één kwartaal. Geef een beëindiging van
een lidmaatschap (schriftelijk of per e-mail) door aan de ledenadministratie. Minimaal één
maand voor het verstrijken van de betalingstermijn.
Kleding en racket:
Ieder lid zorgt zelf voor een racket en speelt in sportkleding en op sportschoenen (schoenen
met zolen die afgeven zijn niet toegestaan).
Verzekering:
Voor ieder lid is door de vereniging een ongevallenverzekering afgesloten.

Juni 2019

Toernooien:
Naast de deelname aan de competitie worden er meerdere uitwisselingen georganiseerd.
Speeltijd:
Sporthal de Haamen Beek:
Zondag:

10.00 - 14.00 uur

competitie

Dinsdag:

18.30 - 19.30 uur
18.30 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

recreanten junioren
competitie team 2, 3, 4, 5
recreanten senioren

Donderdag:

18.30 - 19.30 uur
18.30 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
20.00 - 22.00 uur

recreanten junioren
competitie team 2, 3, 4, 5
competitie team 1
recreanten senioren

Gymzaal ’t Trefpunt Genhout:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag:

19.00 - 20.15 uur
20.00 - 21.30 uur
21.15 - 22.30 uur
09.00 - 10.00 uur

recreanten senioren
recreanten senioren
recreanten senioren
recreanten senioren

Bij de sporthal en de gymzaal is gelegenheid tot douchen.
Er wordt gespeeld van september tot en met juni.
De junioren spelen niet tijdens de basisschoolvakanties.
De sporthal is op feestdagen gesloten.
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Competitieleider:

Ton Verpoort
John van Ulft
John Wolfs

Begeleiding competitiespelers & junioren:
Simone Reinaerdts
Remy Jacobs
Harold Vinclair
Frans Voncken

E mail:
bestuur@bcgbeek.nl
ledenadministratie@bcgbeek.nl

Juni 2019

 046 4378714

