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Beste sportvriend(in),  

Door het volledig invullen en versturen van bijgevoegd inschrijfformulier per email word 

je lid van Badmintonclub Rebeo en ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. 

1. Contributie: 
Betaling van de contributie kan alleen middels automatische incasso. De contributieperiode is per 
kwartaal en zal vooraf worden geïncasseerd rond de 2e week van het begin van een kwartaal 
(januari, april, juli, oktober). Het inschrijfgeld en eventuele openstaande contributie, bij latere 
instroming in het kwartaal, zal per eerst volgende kwartaal worden geïncasseerd. 
Voorbeeld: lid per 1 februari; de contributie van februari en maart + contributie van het volledige 
tweede kwartaal worden geïncasseerd rond de 2e week van april. Bij aanmelding wordt een nieuw 
lid automatisch aangemeld bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB), het lidmaatschap hiervan is 
inbegrepen in de onderstaande contributiebedragen. 

Kosten: 
Contributie junior lid (t/m 17 jaar)              € 38,50 per kwartaal 
Korting 2de kind van 1 gezin              € 1.50 per kwartaal 

Binnen B.C. Rebeo bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de bonds- of regiocompetitie, 
hieraan zijn echter wel aanvullende kosten verbonden: 
Bondscompetitiebijdrage     € 10.00 per kwartaal 
Regiocompetitiebijdrage     € 7.50 per kwartaal 
Veren shuttle bijdrage     € 19.50 per seizoen 
 

2. Speelmogelijkheden: 

    Op basis van het niveau en de leeftijd wordt het jeugdlid ingedeeld in de recreatieve of prestatie 

    groep welke op verschillende tijden trainen:  

    Jeugd basisschool  Donderdagavond 18.00 – 19.00 uur 

     Zaterdagochtend  09.30 – 11.00 uur 

    Jeugd middelbare- /  Donderdagavond 19.00 – 20.30 uur 

    voortgezet onderwijs  Zaterdagochtend  09.30 – 11.00 uur 

 

3. Leden welke het lidmaatschap willen beëindigen dienen dit minimaal 1 maand voor het verstrijken 

    van de contributieperiode bij de ledenadministratie middels het mutatieformulier kenbaar te maken. 

    Het lidmaatschap wordt dan met ingang van de eerstvolgende contributieperiode beëindigd. In alle 

    andere gevallen blijft het lidmaatschap gehandhaafd en is contributie verschuldigd. 

4. Ouders van jeugdleden zijn verplicht om een aantal keer per jaar te assisteren bij de training, 

    hierover wordt u tijdig geïnformeerd.  

Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico. 

 

B.C. Rebeo wenst je een sportieve en plezierige tijd toe!  

Voor vragen en/of nadere inlichtingen kun je contact opnemen met de ledenadministratie middels 

ledenadministratie@bcrebeo.nl of met een van de bestuursleden of trainers. 

  

Chamottestraat 31 
5953RM Reuver 
Internet: www.bcrebeo.nl 
E-mail: secretariaat@bcrebeo.nl 



IBAN: NL85RABO0143627007      K.v.K. registratienummer 40164942      Verenigingsnummer  649 
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INSCHRIJFFORMULIER B.C. REBEO SENIOREN 
 
Onderstaand formulier graag digitaal invullen, opslaan en mailen naar: ledenadministratie@bcrebeo.nl of 
uitprinten en gescand opsturen naar ledenadministratie@bcrebeo.nl 
 

Voornaam:   ………………………………………………………………  

Voorletters:   ………………………………………………………………  

Achternaam:   ………………………………………………………………  

Geboortedatum:  ………………………………………………………………  

 Man  Vrouw Ervaring:  Ja Nee  

Adres:  ………………………………………………………………  
 

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………  

    Telefoonnummer:  ………………………………………………………………  

     Emailadres:   ………………………………………………………………  

 (t.b.v. versturen van nieuwsbrieven)  

IBAN: ……………………………………………………………………………………… 

Naam rekeninghouder:  ………………………………………………………………  

Datum: ………………………………………………………………  

Middels het aanvinken wordt akkoord gegeven voor machtiging aan  
Badmintonclub Rebeo om het verschuldigde contributiebedrag, inschrijfgeld 

en eventuele competitietoeslagen van bovengenoemde bankrekening af te 

schrijven naar Rabobank IBAN NL85RABO0143627007.  

Middels het aanvinken wordt akkoord gegaan met de op het inschrijfformulier 

vermelde voorwaarden. 

mailto:ledenadministratie@bcrebeo.nl

