
 

 

Badmintonvereniging Van Zijderveld                                                                        
Gevestigd in Amstelveen, 

Verenigingsnummer 04321                       
Aangesloten bij de NBB / NOC-NSF 

 
www.vanzijderveld.nl 

 

 

Badmintonvereniging Van Zijderveld Amstelveen, www.vanzijderveld.nl 
Bankrekeningnummer: IBAN: NL67RABO0392338823, KvK Amsterdam 34164911 

 

   DATUM :  

      

INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE 

      

Voornaam :  Voorletters :  

Achternaam :  Tussenvoegsel :  

Geboortedatum :  Geslacht : M          |  V 

Adres :  Huisnummer :  

Postcode :  Woonplaats :  

Telefoonnummer :  

E-mail adres :  

  Dit e-mail adres wordt gebruikt voor communicatie en facturatie. 
 

 
 
 

AANGEVEN WAT VAN TOEPASSING IS 

Vraag Antwoord 

 JA NEE 

 
Wil je komend seizoen (van september 
tot februari) competitie spelen? 
 

  

Heb je al eerder competitie gespeeld?   

Zo ja, hoeveel jaar?  

Zo ja, in wel team / vereniging  

Heb je clubkleding?   

Zie pagina 2 / z.o.z. 
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Heb je voorkeur om met iemand samen 
te spelen? (maximaal 1 voorkeur 
opgeven)1) 

 

Kan je op zaterdag en op zondag spelen Zaterdag:                                    Zondag: 

Vraag Antwoord 

 JA NEE 

Beschik je over een auto voor vervoer 
naar uitwedstrijden   

Kunnen teamgenoten eventueel 
meerijden?    

  

  

1 
 

Bij het samenstellen van de teams wordt zo mogelijk rekening gehouden met jouw wensen. We kunnen 
hier echter wel van afwijken. 

2 Met ondertekening van dit formulier ga je akkoord met het contributietarief dat behoort bij deelname aan 
competitie. 

3 Je wordt geacht zoveel mogelijk deel te nemen aan de clubtrainingen van jouw trainingsgroep 
4 Je wordt geacht alle wedstrijden aanwezig te zijn. Als dat niet lukt, meld dit dan op tijd binnen het team en 

aan de competitieleider, zodat zo mogelijk een vervang(er)/(ster) kan worden geregeld. 
 

 Let op: Komt een team niet compleet- of helemaal niet opdagen, dan volgt een boete van Badminton 
Nederland. Deze boete wordt verhaald op het team of afwezig teamlid! 

  
 
 
 
 

Plaats :  

Datum :  

Handtekening (*) :  

 
 
 (*) Minderjarige leden dienen dit formulier te laten ondertekenen door hun ouders of wettige verzorgers. 
 
 

Formulier s.v.p. inleveren bij het bestuur / trainer of mailen naar tc@vanzijderveld.nl 

Uiterlijke inleverdatum:  
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