Badmintonplezier bij

“B.C. SALVOËRS” Warnsveld.

Algemeen:
Badmintonvereniging " B.C. Salvoërs" heeft ca. 35 volwassen leden
die recreatief badminton spelen. Op vrijdagavond spelen we op vier
velden dubbelspel. We wisselen regelmatig, zodat iedereen aan
spelen toe komt.
Interesse om ook eens mee te doen? Kom dan op vrijdagavond rond
een uur of acht naar De Kei en neem je racket mee.
Speeltijd en locatie:
Wij spelen op de vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur Sporthal De
Kei (http://www.optisport.nl/dekei/) Bussenweide 2
7231 NE Warnsveld
Competitie:
Wij spelen recreatief, sportief en met veel plezier een stevige pot badminton! Daarnaast is het na speeltijd altijd even
gezellig om met elkaar nog eens de sportieve prestaties te evalueren in de kantine. We doen niet mee aan de
competities. Wel organiseren wij regelmatig trainingsavonden.
Er zijn mogelijkheden om ons op te geven voor toernooien in de regio.
Contributie:
De contributie bedraagt thans € 100,= per kalenderjaar, te voldoen in 2x € 50,- in eerste helft en tweede helft van
het jaar n.a.v. ons aanschrijven/nieuwsbrief.
Je mag driemaal gratis meespelen om te beleven of deze sport en deze club wat voor jou is. Daarna kan in overleg met
het bestuur worden afgesproken of je lid kunt worden. Daarbij graag onderstaand formuliertje invullen. Opzegging is in
overleg met het bestuur per kalendermaand mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Extra:
Regelmatig organiseren wij een gezellige avond om elkaar eens wat beter te leren kennen met een hapje en een
drankje
Voor al je vragen en verdere toelichting:
Website:
www.warnsveldbadminton.nl
Mail:
informatie@warnsveldbadminton.nl
Extra Info:
Voorzitter: Peter Oosterhoff, tel. 06-55770816, mail: voorzitter@warnsveldbadminton.nl
Secretaris: Ronald Mazurel, tel. 0575-524986, mail: informatie@warnsveldbadminton.nl

Wanneer je lid wil worden van onze club, graag gebruik maken van onderstaand formulier. Dit formulier mag je
afgeven aan Peter Oosterhoff, maar via de e-mail versturen mag ook. Op het verwerken van persoonsgegevens is
de Privacy Notice van B.C. Salvoërs, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement, van toepassing. Je kunt dit
document te allen tijde opvragen via bovenstaande e-mailadressen.
Naam/ Achternaam*:
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Geboortedatum*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer:
Ik geef mij op per*:
Overige:
*verplicht in te vullen velden.

