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Toelatingsvoonuaarden

edereen vanaf de leeftijd van 1 2 jaar kan lid worden mits toelating van het bestuur en
mits betaling van het lidgeld. Kandidaat-leden kunnen zich melden bij een bestuurslid.
Er kan toestemming gegeven worden om aan maximum 3 proeflessen deel te nemen
en dit binnen een tijdslimiet van maximum 1 maand.
f

2" Lidqelden

a)
b)

c)

Jonger dan 15 jaar op het ogenblik van aansluiting of hernieuwing:
50,00 € (van í januari tot 31 december)
35,00 € (van 1 september tot 31 december)
Vanaf 15 )aar of ouder op het ogenblik van aansluiting of hernieuwing:
60,00 € (van 1 januari tot 3í december)
40,00 € (van 1 september tot 31 december)
Competitiespelers:
85,00 € (van í januari tot 31 december)
40,00 € (van 1 september tot 31 december)

Het lidgeld voor het volgende speeljaar is te storten voor 15 december van het lopende
jaar. Bij aansluiting tijdens het lopende jaar is de betaling uit te voeren binnen de
veertien dagen.

3'Betalinqen
Alle betalingen aan de club zijn uit te voeren via overschrijving op het rekeningnummer
BE29 9730 77767964 van GZB, met vermelding van "naam + reden van betaling".

4" Medische attesten
Voor de ongevallenverzekering is geen medisch attest meer vereist.
5o Onqeval lenverzekerinq

Via de overkoepelende organisatie 'Badminton Vlaanderen vzw' , die met Arena
Verzekeringen NV een verzekeringspolis heeft afgesloten, zijn de clubleden verzekerd
voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Een kopie van de
voorwaarden kan steeds ter beschikking worden gesteld.

Behalve lichamelijke ongevallen tijdens de sportbeoefening en tijdens de weg heen of
terug, zijn ook verzekerd de recreatieve beoefening van zwemmen, wandelen en fietsen
in clubverband.

Andere niet-badminton gebonden activiteiten, die niet gedekt zijn door de
ongevallenverzekering, zowel binnen als buiten de zaal, alsook alle materiële schade,
vallen steeds onder de volle verantwoordelijkheid van het clublid.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat noch de Groot-Zandhovense
Badmintonclub, noch de bestuursleden voor eventuele ongevallen aansprakelijk kunnen
gesteld worden.

Voor elk ongeval is een origineel aangifteformulier op te vragen bij de secretaris of te
downloaden op de website van Badminton Vlaanderen. Dit originele aangifteformulier
is, volledig ingevuld en ondertekend door de secretaris of voorzitter, over te maken aan
Arena.

6'

Speelqeleqenheid

Van 01 september tot en met 30 iuni:
Maandag van 20.00u tot 22.30u in Sportcomplex HET VELD gelegen Schildebaan
22B,Zandhoven.
Vrijdag van 20.00u tot 22.00u in de sporthal van het Vrij Technisch lnstituut gelegen
te Langestraat 199, Zandhoven.
Afwijkingen, bv. in vakantieperiodes of bij tornooien, worden tijdig meegedeeld.
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Adressen bestuursleden

Voorzitter

Jef Mertens

Secretaris

Hanne-Lore Veruverft

Penningmeester

Bert Michielsens

Webmaster

Steve Van Bergen

Tornooimeester

Andreas Mertens

Pulsesteenweg 66,
2280 Grobbendonk
Akkerstraat 36,
2560 Nijlen
Hallebaan 21,
2240 Zandhoven
Herentalsebaan 155 b2,
2240 Viersel
Pulsesteenweg 66,
2280 Grobbendonk

031484 48 90

0477161 17 47
0474150 73 77

049912159 05
0471128 84 31

