
Badmintonclub Hillegom

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Begin februari gaan de jeugd- en opstapcompetitie weer van start. Voor de jeugdcompetitie worden teams 
samengesteld, bestaande uit 2 of 3 jongens en 2 of 3 meisjes. De opstapcompetitie is speciaal voor 
beginners die nog nooit of pas 1 jaar competitie hebben gespeeld en hierbij zitten er minimaal vier spelers 
(jongens en/of meisjes) in een team. De teamindeling vindt plaats op basis van leeftijd en speelsterkte. Alle 
wedstrijden worden in de weekeinden gespeeld en de competitie eindigt eind mei. 

De bijdrage voor het deelnemen aan de jeugd- of opstapcompetitie is €40,00. In dit bedrag zijn 
opgenomen:

 consumpties voor de teams bij thuiswedstrijden, 
 bondsbijdrage,
 shuttles.

Elk team krijgt een map met daarin alle informatie over de wedstrijden. Voor het vervoer van de teams 
naar de uitwedstrijden wordt een schema opgesteld, waarop is aangegeven wanneer u verantwoordelijk 
bent voor het vervoer van het team. Indien u verhinderd bent op de dag dat u ingedeeld staat om te rijden, 
dient u zelf te ruilen of voor vervanging te zorgen. Van de begeleidende ouders wordt verwacht dat zij:

 helpen bij het invullen van het wedstrijdformulier, 
 indien nodig helpen bij het tellen van de wedstrijd,
 het team aanmoedigen.

Bij thuiswedstrijden is er ook altijd iemand van de jeugdcommissie aanwezig.

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie over de competitie kunt u uw vraag ten alle tijden stellen 
per mail of aan de begeleiders en trainers op vrijdagavond of zaterdagochtend. Ook zal er een 
informatieochtend georganiseerd worden op zaterdagochtend 13 oktober om 10.00 uur in de kantine van 
de Vosse.

Alle competitiespelers zijn verplicht om het nieuwste clubshirt te dragen tijdens competitiewedstrijden. 
Aangezien de club geen passhirts meer op voorraad heeft, raden wij u aan om een shirt van een 
vriend/vriendin te passen voor de maat. Voor het bestellen van de shirts is een mail gericht aan de 
penningmeester, Martine Groen-Bun, van een ouder/verzorger nodig.
E-mailadres: penningmeesterbch@gmail.com.

Bij deze brief is het inschrijfformulier voor de competitie toegevoegd. Ook wanneer uw kind niet deelneemt
aan de competitie zien wij het formulier graag retour. 

LET OP: de formulieren moeten voorzien zijn van een handtekening van een ouder/verzorger.       
Inleveren kan op vrijdagavond of zaterdagochtend bij de trainer/begeleiders of per mail naar onderstaand 
mailadres.

Inleveren graag uiterlijk zaterdag 20 oktober 2018!

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op. 

Met sportieve groet, 

BCH jeugdcommissie
jeugdcommissiebch@hotmail.com

mailto:penningmeesterbch@gmail.com


Badmintonclub Hillegom
Inschrijfformulier Jeugd- en Opstapcompetitie 2019

Naam: ____________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________

Postcode: _______________________ Woonplaats: ___________________________

Tel.nr. vast: _______________________ Tel.nr. mobiel: __________________________

Geboortedatum: ______________________________________________________________

E-mailadres jeugdlid: ______________________________________________________________

E-mail ouders: ______________________________________________________________

 Ik geef me op voor deelname aan de jeugdcompetitie. O ja O nee*
 Ben je in principe elk weekend tijdens de 

jeugdcompetitie beschikbaar? O ja O nee*

Zo nee, wanneer niet? _____________________________________________________________

Heb je nog bepaalde wensen met betrekking tot de jeugdcompetitie?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

In te vullen door de ouders/verzorgers:
Tijdens de competitie worden foto’s, filmpjes gemaakt. In het kader van de regelgeving AVG 
moeten wij u expliciet om toestemming vragen om dit beeldmateriaal te mogen publiceren. 
Hieronder kunt u aangeven of u daarmee akkoord gaat.

 Ik geef de vereniging toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal (foto’s en 
filmpjes) van mijn kind op de website van BCH/Facebook/Twitter. O ja O nee*

 Ik verklaar mij akkoord dat mijn kind deel gaat nemen aan de jeugd-/ opstapcompetitie en 
met de kosten die daaraan verbonden zijn.

 Ik ben op de hoogte van het feit dat ik mede verantwoordelijk ben voor het vervoer en de 
begeleiding van het team van mijn kind.

Datum: _______________________________________

Naam ouder: _______________________________________

Handtekening: 



Badmintonclub Hillegom
(* aankruisen wat van toepassing is)
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