
INSCHRIJFFORMULIER JEUGDCOMPETITIE 2014-2015 

 

De Badminton Vereniging Almere is groot voorstander van het spelen 

van wedstrijden in competitieverband. Tijdens de competitie kun je 

aan iedereen laten zien wat je geleerd hebt in de trainingen, maar je 

steekt er ook weer zelf heel veel van op en het is heel gezellig samen! 

Heb jij ook zin om (weer) mee te doen met de competitie van volgend 

seizoen, meld je dan aan met onderstaand inschrijfformulier. 

           

Bij aanmelden gelden de volgende regels. 

1. Tijdens de competitiewedstrijd ben je verplicht in clubtenue te spelen (geel shirt en 

donkerblauwe broek of rok).  

2. Je aanmelden betekent ook dat je competitie wilt spelen. Op het laatste moment 

terugtrekken is heel vervelend voor je team en kan alleen in bijzondere gevallen bijv. 

bij een verhuizing. Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de competitieleider.  

Mochten we een heel team moeten terugtrekken dan krijgen we een boete van de 

bond.  

3. Je ouders zijn 1 à 2 keer per seizoen verantwoordelijk voor het vervoer bij 

uitwedstrijden of als begeleider bij thuiswedstrijden. Mochten zij niet voor vervoer 

kunnen zorgen, dan moet dit in overleg met de andere teamleden worden opgelost. 

4. Je ouders zijn verplicht om samen met de andere ouders uit jouw team, 2 keer per 

seizoen een bardienst draaien. Dit is zo veel mogelijk op de zondag dat jij een 

thuiswedstrijd speelt. Maar dit kan ook een keer tijdens een ander jeugd evenement of 

toernooi zijn. 

5. Wanneer je je opgeeft voor de competitie wordt er verwacht dat je zoveel mogelijk, 

minimaal 1 x per week komt trainen. Als je erg vaak afwezig bent dan kunnen we 

besluiten je uit het team te plaatsen. 
 

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd terecht bij onze jeugdcompetitieleider of bij één 

van de jeugdtrainers. We vragen je om dit formulier uiterlijk 22 maart 2014 af te geven aan 

één van de jeugdtrainers. Je kan het ingevulde formulier ook deponeren in de jeugd 

brievenbus. 

 

De teams worden samengesteld in overleg met de trainers, waarbij we zoveel mogelijk 

rekening houden met jouw wensen. Dit is lang niet in alle gevallen mogelijk. Opgave betekent 

niet automatisch plaatsing in een team, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Je 

komt dan in ieder geval op de reservelijst van invallers. Voorop staat dat jullie een sportieve 

en leuke competitie kunnen spelen. Wij hopen op een groot aantal inschrijvingen.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hierbij geef ik mij op voor de competitie 2014 - 2015 

 

Naam:      Trainingskleur         

 

Geboortedatum:     Bondsnummer:  

 

Adres:       Email:  

 

Postcode:      Telefoonnummer:  

 

Mijn wensen/opmerkingen voor het nieuwe seizoen zijn: …………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

       Ik wil niet ingedeeld worden in een team, maar wel als invaller op de reservelijst 

  

   Handtekening ouder/verzorger (verplicht) 

 

   ……………………………………….. 
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