Badminton Combinatie Assen
Competitie 2019-2020
Inschrijfformulier senioren weekend en competitie door de week.
Ondergetekende geeft zich hierbij op voor het competitieseizoen 2019-2020
Onderdeel:
Ik geef mij op voor de (aankruisen wat van toepassing is):
! Senioren weekend(*) en wil spelen als:

vaste speler

invaller

Senioren doordeweeks en wil spelen als:

vaste speler

invaller

Heren doordeweekse en wil spelen als:

vaste speler

invaller

vaste speler

invaller

x
Jeugd weekend en wil spelen als:

x
(*) inschrijving senioren weekend moet al 7 april bij TC binnen zijn, teams moeten 14 april
worden opgegeven.
Voorwaarden:
Als vastspelers weekend ga ik akkoord met onderstaande 7 punten.
Als vastspeler door de week is punt 2 niet van toepassing,
1.

5.
6.

Ik weet dat de gehele competitie bestaat uit 14 wedstrijden en loopt van september 2019 t/m
januari 2020 en eventuele inhaalwedstrijden op de reserve dagen.
Ik ben bereid om de wedstrijden zowel op zaterdag als zondag te spelen.
Ondanks bezwaren op zondagen te spelen, dient ieder team over voldoende spelers te
beschikken voor de wedstrijden op zondag.
Ik ben bereid om met 3 dames en /of 3 heren in een team te spelen.
Ik zal mij houden aan het competitiereglement van de NBB en het huishoudelijk reglement van
onze vereniging.
Ik zal bij alle wedstrijden spelen in de clubkleding van onze vereniging.
Ik ben bereid gemaakte reiskosten met mijn teamleden te delen.

7.

Het is mijn intentie om zo vaak mogelijk de trainingen te volgen.

2.

3.
4.

Persoonsgegevens:
Naam:
Beschikking over een auto:
Ja
Voorkeur voor bepaalde klasse / teamgenoten

Nee

Met persoonlijke wensen zal rekening worden gehouden. (Graag binnen kader blijven).
Het concept samenstelling teams zal met alle senioren spelers(indien nodig) in een bijeenkomst met de
Technische commissie worden besproken.

Ondertekening senioren (18+) of ouders/verzorgers van jeugdleden:
Ondertekende gaat er mee akkoord dat hij/zij of zijn/haar zoon/dochter mee doet aan de competitie
gedurende de periode van september 2019 t/ m januari 2020 en op maximaal 14 zaterdagen en/of
zondagen wedstrijden zal moeten spelen. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij 1 a 2 keer
met de kinderen willen rijden. Indien dit niet mogelijk is wordt verwacht dat het kind een nader af te
spreken bijdrage per uitwedstrijd betaald aan de chauffeur van die dag.
Datum: 28 maart 2019 Handtekening:
Inleveren van het formulier:
Dit formulier dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 april 2019 (ondertekent) ingeleverd te worden
bij de technische commissie of via: tc@bcassen.nl Junioren: dit formulier ingevuld en met
handtekening inleveren bij de trainer of de C.C.P. Jeugd.

