
Inschrijving training en najaarscompetitie seizoen 2019 - 2020
De najaarscompetitie is pas net afgelopen, maar toch is het alweer tijd om je op te geven 
voor de competitie en trainingen van volgend seizoen. 

De teamindeling wordt gemaakt door de TC in overleg met de trainers. 

Bij team 1 t/m 4 wordt de indeling gemaakt op basis van sterkte, inzet en clubbelang. Voor 
de overige teams proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de 
deelnemers, maar ook hier zal de TC kijken naar sterkte en groeimogelijkheden en streven 
naar een evenwichtige samenstelling van ervaren en minder ervaren spelers.  

De thuiswedstrijden worden gespeeld op zondagochtend. Hierdoor zal de drukte in de zaal 
op maandag- en vrijdagavonden minder zijn. 

Als je je aanmeldt voor de competitie en/of de training, dan gaan we ervan uit dat je alle 
wedstrijden en/of trainingen meedoet. Indien je niet kunt trainen of een competitiewedstrijd 
niet kunt spelen, dien je je op tijd af te melden zodat de trainers en teamgenoten er rekening 
mee kunnen houden. 

De trainingen van alle regiocompetitiespelers zijn op maandag. Deze trainingen zijn ook voor 
reservespelers. Na het competitieseizoen wisselen de trainingstijden. Vanwege de beperkte 
opkomst afgelopen jaar is er besloten om geen extra training op vrijdag meer aan te bieden. 

De bijdragen voor de training en competitie zijn reeds bepaald op de ALV 2018 en na te 
lezen op de website, www.badmintonvoorburg.nl. Let op: elk jaar dien je je opnieuw aan te 
melden, zowel voor de training als voor de competitie.  

Je kunt het formulier inleveren in de roze tc-postbus op tafel in de hal, bij een van de TC-
leden (Gert Scholtes), per e-mail (scan met handtekening) via tc@badmintonvoorburg.nl. 

De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 22 maart 2019. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier:  

 Ik geef mij op als vaste speler van de gemengde seniorencompetitie 2019-2020  
 Ik geef mij op als vaste speler van de mannencompetitie 2019-2020  
 Ik geef mij op als reservespeler 2019-2020 
 Ik geef mij op voor de competitietraining op maandag.  

Ik heb vorig jaar wel/geen* competitie gespeeld. 

 
Persoonlijke gegevens **: 

 Opmerkingen, vragen of ideeën: 

Voornaam: Achternaam:

Ik ga akkoord met bovenstaande Handtekening:

 * Doorhalen wat niet van toepassing is.           ** 
We gebruiken de e-mailadressen en telefoonnumers  die in het ledenbestand van BCV staan.


