
Secretariaat: 
F.G. Alemanstraat 4 
4336 BL Middelburg 
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www.sinar75.nl 
ING-bank NL22INGB0003708322 

 Ingeschreven bij de Nederlandse Badminton Bond onder nummer 08-590 
Inschrijfnummer KvK 309.213 

  

 
 
Bij Sinar ’75 wordt in sporthal “De Kruitmolen” aan de Kruitmolenlaan 127 te Middelburg gespeeld op de 
maandagavond en donderdagavond.    
 
Op de maandagavond wordt er van 19.00 uur tot 22.00 uur gespeeld. Op de donderdagavond spelen de 
junioren van 19.00 - 20.15 uur en de senioren van 20.15 - 22.30 uur.  
 
Er vindt voornamelijk dubbelspel plaats. Enkelspel is toegestaan indien er voldoende ruimte aanwezig is. 
Wanneer er meer deelnemers dan banen zijn, wordt er gerouleerd. Zo krijgt een ieder voldoende 
gelegenheid om evenveel te kunnen badmintonnen. Voor de goede gang van zaken is een zaalleider 
aanwezig.  
 
Voor de jeugd, vanaf 7 jaar, is er op de donderdagavond deskundige opvang aanwezig. De jeugd krijgt les 
van een trainer met begeleiders. De jeugd kan meedoen aan de jeugdcompetitie en jeugdtoernooien. 
 
Wanneer u na 2 proefavonden besluit lid te worden, dient u het inschrijfformulier ingevuld bij een lid 
van het bestuur in te leveren.  
 
Potentiële leden mogen twee keer gratis meespelen. Een derde keer moeten zij zich inschrijven. Vanaf 
dat moment zijn zij contributieplichtig. De contributie wordt per automatische incasso per kwartaal 
vooraf geïnd. Mocht de betaling per automatische incasso voor u bezwaarlijk zijn, dan kunt u dit 
aangeven bij het bestuur. Het bestuur zal zoeken naar een oplossing. 

 
Leden die lopende het kwartaal lid worden betalen voor dat kwartaal 1/12 of 2/12 van de jaarcontributie, 
afhankelijk van het moment van inschrijven. Dit bedrag wordt wordt bij de eerst volgende kwartaal-
betaling toegevoegd. De bondscontributie wordt in het 4e kwartaal van het voorafgaande jaar betaald, 
bij nieuwe leden wordt de bondscontributie tesamen met het inschrijfgeld en contributie in de eerste 
factuur verrekend. 
 
Opzegging vindt plaats per kwartaal en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat Gezinus Schrage, 0118-635679                        
 
Zaalleider: Gezinus Schrage  

Contributiebedragen 
Sinar‘75 

Senioren 
 
Per Jaar 

 
 
Kwartaal 

Junioren 
 
Per Jaar 
 

(t/m 17 jaar) 
 
Kwartaal 

Contributie  € 118,00 € 29,50 € 86,00 € 21,50 
Contributie badmintonbond per 
jaar (betaling in kwartaal 4 in 
het voorafgaande jaar) 

€ 20,00 N.V.T. € 14,00 N.V.T. 

Totaal € 138,00 N.V.T. € 100,00 N.V.T. 

Inschrijfgeld eenmalig € 5,- voor elk nieuw lid 

Korting voor 2e, 3e, enz. 
gezinslid 

€ 10,- per jaar 



Inschrijfformulier badmintonvereniging Sinar ’75 
Naam  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Geboortedatum  
Telefoonnummer vast  
Mobiel nummer  
E-mailadres  
Aanhef  De heer      Mevrouw 
Bent u al eerder lid geweest van 
een badmintonvereniging? 

 Nee 
 Ja, van: ……. 

Bent u lid van de Nederlandse 
Badmintonbond? 

 Nee 
 Ja, lidnummer: ……. 

Wilt u deelnemen aan:  
 (senioren- of jeugd-) 

competitie? 
 Ja      Nee 

 training voor beginners 
(senioren)? 

 Ja      Nee 

 toernooien?  Ja      Nee 
 
 

 

(Post)bankrekeningnummer  
Plaats waar de rekening loopt  
Naam rekeninghouder  
Machtigt hierbij Badmintonvereniging Sinar ’75 te Middelburg de contributie te innen via 
automatische incasso.  
Handtekening rekeninghouder   
Plaats  
Datum  

 
 
Naam  
Verklaart dat hij/zij lichamelijk geschikt is voor het beoefenen van een sport. Eventuele 
opmerkingen graag op de achterzijde vermelden. Aldus naar waarheid ingevuld, 
Plaats  
Datum  
Handtekening (bij minderjarigen: 
handtekening ouder/verzorger): 

 

 
In te vullen door administratie 
Ingekomen d.d.  

Gezien penningmeester  

Gezien secretaris  

Lid m.i.v.:  

Aangemeld bond:  

Lidnummer:  

 


