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Algemene informatie: 
 
Speeltijden: donderdag   19.45 - 20.45 uur  training senioren 

donderdag   19.45 - 22.15 uur vrij spelen en competitie senioren 
zaterdag      9.30 - 11.00 uur training jeugd 
zaterdag        9.30 - 11.30 uur    competitie jeugd (uitwedstrijden    
                                                    mogelijk ook op zondag) 

Kleding:  Naar eigen keuze; het is verplicht zaalschoenen te dragen. 
Competitieteams krijgen/schaffen wedstrijdkleding aan via de 
vereniging. 

Contributie: Leden vanaf 18 jaar        € 15,50 per maand   
   Leden tot 18 jaar   €   8,--  per maand  
 
De administratiekosten bedragen eenmalig € 2,50, bij uw eerste betaling te voldoen. 
 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden zijn alle leden verplicht om in 
november een vast aantal loten van de Grote Clubactie af te nemen. Het is aan 
degene zelf deze door te verkopen of niet. 
 
Op 1 januari van elk jaar wordt het nieuwe contributiebedrag vast gesteld. Deze 
wordt gerelateerd aan de stijging van de zaalhuur en de bondscontributie. 
 
Opzegging dient schriftelijk aan het secretariaat te geschieden voor 15 november 
van het lopende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 jan. t/m 31 dec. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft desondanks de 
jaarlijkse contributie verschuldigd. Aansluitend ontvangt u dan een schriftelijke 
bevestiging van uw opzegging. 
 
Betalingen:  Flash Vorden werkt in principe met automatische incasso. Betalingen 

lopen via de Rabo Bank, rek.nr. NL21RABO 0131 7896 00 tnv. 
Badminton vereniging Flash-Vorden. 

 
Inlichtingen: Senioren :  Ilse van Dijk 
      De Eendracht 13 

7251 GA Vorden 
tel. 06-57782991 

 
Junioren :  Peter van Dijk 
   Biesterveld 49 
   7251 VR  Vorden 
   Tel. 0575-551067 

 
Algemeen: Ter kennismaking met de badmintonvereniging "Flash - Vorden" mag 

ieder aspirant lid vrijblijvend 3x op donderdagavond resp. zaterdag-
morgen komen meespelen. Rackets en shuttles zijn aanwezig. Van 
leden wordt verwacht dat zij hun eigen rackets aanschaffen. 

Aanmeldingsformulier: 
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Ondergetekende: 
 

Naam    : ............................................................................. 
 
Voorna(a)m(en)   : ............................................................................. 
 
Roepnaam    : ............................................................................. 
 
Geboortedatum   : ............................................................................. 
 
Straat    : ............................................................................. 
 
Postcode/woonplaats  : ............................................................................. 
 
Telefoonnummer   : ............................................................................. 
 
E-mail adres   : ………………………………………………………… 
 
Wenst lid te worden van de Badmintonvereniging "Flash - Vorden" te Vorden, met alle daaraan verbonden rechten en 
verplichtingen (Statuten en huishoudelijk reglement ter inzage bij de secretaresse). 
Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden vóór 15 november van het lopende verenigingsjaar. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft 
desondanks de jaarlijkse contributie geheel verschuldigd. 
 

Hij/zij* verklaart hiermee wel/geen* lid te zijn van een andere badmintonvereniging. 
 

Eventuele naam van de vereniging : .................................................... 
 
     te : .................................................... 
 
   bondsnummer : .................................................... 

 

 

  
Handtekening    : ............................................................. 
(voor leden onder de 18 jaar, 
handtekening van ouder/verzorger) 

Datum     : ............................................................. 
 

Hierbij machtig ik Badmintonvereniging “Flash-Vorden” om de verschuldigde contributie automatisch 
af te schrijven van mijn rekening. Wijziging van de contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse 
“algemene ledenvergadering”en openbaar gemaakt via de “Flash-Back” en website. Zonder uw 
nadrukkelijk schriftelijk tegenbericht wordt aangenomen dat uw machtiging van kracht blijft voor het 
gewijzigde bedrag.  

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw 

bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
  
 Nummer bank/girorekening : ………………………………………………….. 
  
 Naam bank    : ………………………………………………….. 
 
 Handtekening   : ………………………………………………….. 
 
 Datum    : ………………………………………………….. 
(Gegevens ouders of voogd voor personen beneden 18 jaar).


