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Lidmaatschap
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Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met
31 juli.
Aanmelden kan alleen schriftelijk. Bij jeugdleden
dient het inschrijfformulier ondertekend te worden
door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Aanmelding geschiedt tot 31 juli van elk
verenigingsjaar en wordt automatisch stilzwijgend
voor een heel verenigingsjaar verlengd.
Afmelding dient schriftelijk te geschieden bij de
secretaris en wel uiterlijk 30 juni van het
verenigingsjaar en geldt daarom voor het
eerstvolgende verenigingsjaar. Voor het adres: zie
verderop in dit reglement. Na ontvangst van de
opzegging wordt deze schriftelijk door de secretaris
bevestigd.
Senioren zijn die leden die tijdens het verenigingsjaar
18 jaar of ouder zijn/worden en/of seniorencompetitie
spelen.
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Speelmogelijkheden
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Senioren kunnen vrijspelen op dinsdagavond en op
donderdagavond.
Competitietraining voor de senioren (verplicht voor
alle competitiespelers), vindt plaats op dinsdagavond
in de maanden september t/m februari.
Op maandagmiddag spelen de senioren van ‘Sport
Overdag’.
Jeugdleden kunnen trainen en vrijspelen op
woensdagavond.
Competitietraining voor de jeugd vindt plaats op
maandagavond.
‘Oudere’ jeugdleden (in principe vanaf 16 jaar)
kunnen tegen bijbetaling op dinsdag-/donderavond
meespelen tijdens de speelavond van de senioren.
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Label(bord)
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Badminton Nederland
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Ieder lid van LBC is automatisch lid van de
Badminton Nederland (BN).
De verschuldigde bondscontributie is opgenomen in
het contributiebedrag.
Elk nieuw lid ontvangt via BN de digitale ledenpas,
het bewijs van lidmaatschap bij de badmintonbond.
De ledenpas is nodig om competitie te spelen,
evenals toernooien die onder auspiciën van BN
worden gehouden.
De ledenpas wordt eenmalig verstrekt en is
meerdere jaren geldig.
Bij zoekraken van de ledenpas komen eventuele
kosten van een nieuw exemplaar voor eigen
rekening.

Contributie
1.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de
Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Op
grond van de begroting doet het bestuur een voorstel
hierover aan de ledenvergadering.

De bijdrage voor de competitie(training) van senioren
en jeugd, de hoogte van het inschrijfgeld, alsmede de
kosten voor de seniorenregeling, wordt tijdens de
ALV vastgesteld.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de
Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Op
grond van de begroting doet het bestuur een voorstel
hierover aan de ledenvergadering.
De bijdrage voor de competitie(training) van senioren
en jeugd, de hoogte van het inschrijfgeld, alsmede de
kosten voor de seniorenregeling, wordt tijdens de
ALV vastgesteld.
De contributie dient binnen de op de nota gestelde
termijn te worden voldaan (over het algemeen is
deze termijn gesteld op 30 november van het
lopende verenigingsjaar).
Leden die zich in de loop van het seizoen aanmelden
wordt een contributie in rekening gebracht naar
evenredigheid van de datum van aanmelding.
Alle competitiespelers zijn verplicht tot betaling van
de competitie(trainings)bijdrage.
In principe vindt geen restitutie van de contributie
plaats. Wel is er een (tijdelijke) ‘contributieregeling bij
langdurige verhindering’, waarbij leden in aanmerking
kunnen komen voor opschorting van de contributie.

4.

Na ondertekening van het aanmeldingsformulier en
na ontvangst van een pasfoto krijgen de senioren
leden een spelerslabel.
Dit label wordt op dinsdagavond in De Korf gebruikt
op het afhangbord. Dit afhangbord dient er voor om
de beschikbare speeltijd zo goed mogelijk over alle
aanwezige spelers te verdelen. Iedereen is verplicht
dit labelbord te gebruiken.
Gastenlabels zijn alleen bestemd voor aspirantleden.
Op donderdagavond wordt vooralsnog geen
afhangbord gebruikt. Hier wordt gespeeld op basis
van ‘beleefdheid’.

Omgangsregels en gedragscode
Onze vereniging heeft omgangsregels afgesproken, die voor
iedereen van toepassing zijn, en een gedragscode voor met
name trainers en begeleiders/vrijwilligers van jeugdleden. De
omgangsregels en gedragscode zijn te vinden op de website
van de vereniging (www.leusderbc.nl) of kunnen desgewenst
via het secretariaat van de vereniging worden opgevraagd
(info@leusderbc.nl). Iedereen, ook bezoekers, worden geacht
zich hieraan te houden.

Privacy beleid
Het privacy beleid van LBC voldoet aan de regels die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die worden
verstrekt, worden verwerkt en gebruikt conform dit privacy
beleid. De AVG verklaring en het privacy beleid is te vinden
op onze website www.leusderbc.nl.

