Informatiefolder voor de jeugd
(met huishoudelijk reglement, inschrijfformulier en toestemmingsverklaring AVG)

Uitgave: Leusder Badminton Combinatie (LBC), versie: september 2020

Hallo,
Leuk dat je interesse hebt in badminton en dat je een keertje bij ons wilt komen kijken.
Deze folder is bedoeld om je het een en ander te vertellen over badminton en over onze vereniging:
Leusder Badminton Combinatie (LBC).
LBC is een badmintonvereniging voor jeugd en senioren. Je kunt er kiezen voor competitie en recreatief
badminton. Bij LBC spelen sportiviteit en gezelligheid een belangrijke rol. De vereniging is aangesloten
bij Badminton Nederland (BN).
We hopen dat je veel plezier hebt bij LBC.

Organisatie
LBC wordt geleid door een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Het bestuur heeft regelmatig contact met de voorzitters van de jeugdcommissie (JC),
de technische commissie (TC) en de activiteitencommissie (AC). Deze commissies hebben elk hun
eigen taken. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met één van hen. De informatie kun je
vinden op onze website www.leusderbc.nl. Op de website kun je de namen van het bestuur en de
commissieleden vinden.
De jeugdafdeling van LBC valt onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie (JC). De meeste
jeugdactiviteiten worden door de JC georganiseerd.

Speelmomenten
De jeugd traint en speelt op woensdagavond tussen 17:00 en 19:00 uur in De Korf. De competitieteams
en de reserves trainen op maandagavond in De Korf. Op zondag wordt door de jeugd competitie
gespeeld in Antares. Hieronder vind je het overzicht van alle speelmogelijkheden (inclusief die van de
senioren).
Speeltijden en –locaties LBC seizoen 2020-2021
Weekdag:
Omschrijving:
Maandag
Vrijspelen senioren ‘sport overdag’
Maandag
Competitietraining jeugd
Dinsdag
Vrijspelen senioren
Dinsdag
Bondscompetitie senioren
Dinsdag
Recreantentraining senioren
Woensdag
Trainen/vrijspelen jeugd
Donderdag Vrijspelen senioren, muv:
26nov20 t/m 4feb21 (half uur later)
Donderdag Competitietraining senioren, muv:
26nov20 t/m 4feb21 (half uur later)
Donderdag Recreantencompetitie senioren, muv:
26nov20 t/m 4feb21 (half uur later)
Zondag
Competitie jeugd

Tijd:
13:30-15:00
17:30-19:00
19:30-22:00
20:00-21:30
21:00-22:00
17:00-19:00
19:30-22:00
20:00-22:30
19:30-22:00
20:00-22:30
19:30-22:00
20:00-22:30
13:00-15:30

Locatie:
De Korf
Antares
De Korf
De Korf
De Korf
De Korf
De Korf
De Korf
De Korf
Antares

De actuele speeldata worden vermeld op de website: www.leusderbc.nl.
Algemene vragen en opmerkingen kun je sturen naar het secretariaat: info.leusderbc.nl.
Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de jeugd kun je terecht bij: jeugd.leusderbc.nl.
Over evenementen en activiteiten kun je meer lezen op: www.facebook.com/Leusderbc.

Privacy beleid LBC
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 van onze vereniging is te vinden op
onze website www.leusderbc.nl.
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Speeldagen voor de jeugd vanaf plm. 8 jaar
De jeugd traint en speelt op woensdagavond in De Korf van 17.00-19.00 uur. De training wordt gegeven
door een gediplomeerde trainer, met ondersteuning van een training assistent; iedereen volgt deze
training. Tijdens de training wordt door de trainer aandacht besteed aan alle aspecten van het
badmintonspel.
Na de training is er meestal gelegenheid tot vrijspelen. De jeugdleden vinden dit leuk om te doen,
bovendien kunnen ze wat er op de training geleerd hebt nog een keertje oefenen.
Op de speeldagen zijn tenminste de trainer en de training assistent aanwezig.

Activiteiten
Naast de vaste trainings- en speeluren zijn er nog veel andere activiteiten waaraan je kunt meedoen:
• Competitie
In de competitie speel je wedstrijden in teamverband tegen andere clubs. Een badmintonteam bestaat
minimaal uit drie spelers: jongens, meisjes of gemengd jongens en meisjes. Tijdens een
competitiewedstrijd worden er acht partijen gespeeld: vier enkelpartijen en vier dubbels. Afhankelijk van
de grootte van het team speelt iedereen 2 of 3 wedstrijden.
De competitie begint in september en duurt tot en met januari; er zijn 12 tot 14 speeldagen. Je speelt de
helft van de keren thuis (op zondag in Antares) en de andere helft uit (bij een andere vereniging). Een
thuiswedstrijd begint om 13:00 uur en duurt gemiddeld ongeveer 2 uur. Als je zin hebt om een keer te
kijken, kom dan gezellig langs. De spelers kunnen altijd een extra aanmoediging gebruiken.

•

Gezelligheidstoernooien
De naam zegt het eigenlijk al: dit zijn toernooien waarbij het vooral belangrijk is dat alle kinderen hieraan
mee kunnen doen, ongeacht leeftijd en speelsterkte; zo zijn er:
o Het vriendje/vriendinnetje toernooi, waarbij een vriendje of vriendinnetje mag meespelen om
kinderen van buiten de vereniging kennis te laten maken met het badmintonnen en met onze
vereniging.
o Het handicap toernooi, waarbij het badmintonnen anders gaat dan we gewend zijn, bijvoorbeeld
met hindernissen van ballonnen, lakens, etc.
o Het ouder-kind toernooi, waarbij de ouders ook eens voelen dat badminton niet alleen een leuk
spelletje is, maar vooral ook een serieuze en intensieve sport.
o Het senior-jeugd toernooi, waarbij de kinderen kennis maken met de senioren van de vereniging,
waar zij hopelijk in de toekomst ook deel van uit maken.
• De Grote Club Actie
Ook hier doen wij aan mee. Vraag je ouders, vrienden, kennissen en buren om loten te kopen. Door het
kopen van loten wordt onze vereniging gesteund. Een deel van de verkoopopbrengst is namelijk voor de
club. Wij stimuleren de jeugdspelers om de loten voor de club te verkopen. Als beloning voor hun
inspanning ontvangen de kinderen een vergoeding per 5 verkochte loten!

•

Afsluiting van het seizoen
Aan het einde van het seizoen gaan we met zijn allen iets leuks doen om het seizoen af te sluiten. In de
afgelopen jaren hebben we gebowld en aansluitend pannenkoeken of patat gegeten.

•

Andere activiteiten
o Afgelopen jaren hebben jeugdspelers en begeleiders het Dutch Open badmintontoernooi
bezocht in het Topsportcentrum in Almere; daarbij werd een clinic bijgewoond en werden
uiteraard alle finalepartijen met belangstelling gevolgd.
o Jaarlijks organiseert onze vereniging het scholenbadmintontoernooi (incl. een oefenmiddag) voor
alle leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen in Leusden en Achterveld.
o Er zijn contacten met jeugdafdelingen van naburige verenigingen, waarmee onderlinge
wedstrijden gespeeld worden.
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Website en facebook
Op de website www.leusderbc.nl vind je allerhande informatie over competitie, toernooien en training,
etc. en verder over de activiteiten van de verschillende commissies die actief zijn binnen de vereniging.
De redactie van de website is te bereiken via info@leusderbc.com.
Over evenementen en activiteiten kun je meer lezen op: www.facebook.com/Leusderbc.

Wat heb je nodig om te kunnen badmintonnen
1) Racket
Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig. Dit moet je zelf aanschaffen. Laat je
adviseren door de trainer of vraag één van de JC-leden waar je op moet letten bij de aanschaf.
2) Sportkleren
Je kunt gewoon in een T-shirt en korte broek spelen. Als je even niet speelt kun je het beste een
trainingspak aantrekken. Goede schoenen zijn belangrijk; laat je hierbij adviseren in de sportzaak.
Schoenen met zwarte zolen zijn in de zaal niet toegestaan. Clubshirts van LBC zijn alleen verplicht
voor competitiespelers.
3) Shuttles
Shuttles worden door de club verzorgd, net als al het andere materiaal in de zaal.

Enthousiaste ouders/leden
De JC kan altijd de hulp van enthousiaste ouders en seniorleden gebruiken, bijvoorbeeld om op
woensdagavond of tijdens activiteiten een handje mee te helpen. Het is daarbij geen probleem als de
ouder zelf geen badminton speelt. Zoals bij elke vereniging wordt ouderparticipatie zeer op prijs gesteld!

Seniorenafdeling
De Leusder Badminton Combinatie (LBC) heeft ook een seniorenafdeling. De senioren (zowel
recreanten als competitiespelers) spelen op dinsdagavond en donderdagavond in De Korf. Recreanten
en competitiespelers trainen in principe op dinsdagavond in De Korf. Op donderdagavond wordt in De
Korf competitie gespeeld. Is één van de ouders of oudere broer of zus ook enthousiast geworden, dan
kunnen zij altijd een kijkje komen nemen op één van de speeldagen of -avonden.
Er is een informatiefolder speciaal voor senioren; verder kunnen ze terecht op de website
www.leusderbc.nl om een indruk te krijgen van alle activiteiten.
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Spelregels
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

•

Enkelspel
1
3

2

1 = Linker serveervak
2 = Rechter serveervak
3 = Speelveld

•

Dubbelspel

1
3

2

1 = Linker serveervak
2 = Rechter serveervak
3 = Speelveld

•
-

Badminton kent vijf onderdelen
Mannenenkel (ME)
Vrouwenenkel (VE)
Mannendubbel (MD)
Vrouwendubbel (VD)
Gemengddubbel (GD)

•

Toss
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Je tost door de shuttle in de lucht te gooien. Als de shuttle
op de grond valt, wijst het dopje van de shuttle naar een kant; degene die aan die kant staat heeft de
toss gewonnen. Die speler / dat team mag de volgende keuze maken:
- Eerst beginnen met serveren of de service weggeven (de tegenstander mag dan beginnen),
óf
Kiezen aan welke kant je wilt beginnen.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheid. Dus wanneer bijvoorbeeld de winnaar van de toss
er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest de kant
van het veld waarop hij/zij begint.
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• Service
Bij badminton moet onderhands geserveerd worden. Hoe je dat precies moet doen leer je op de training.
Serveren doe je altijd vanuit je eigen serveervak naar het serveervak schuin tegenover je.
-

-

Service enkelspel en dubbelspel
Bij het enkelspel heeft iedere speler één servicebeurt; bij het dubbelspel heeft ook het team
slechts één servicebeurt.
In één servicebeurt kunnen meerdere punten gescoord worden.
Er wordt alleen van serveervak gewisseld als degene die serveert een punt maakt.
Als degene die serveert een fout maakt, gaat de service over naar de tegenstander(s).
Bij een stand van 0-0 en bij alle even punten wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij
alle oneven punten serveer je vanuit het linker serveervak. Na iedere score wisselt de scorende
partij van serveervak.
Serveren en scoren
Als de ontvanger een fout maakt, scoort de serveerder een punt. De serveerder serveert dan
opnieuw, maar vanuit het andere serveervak.
Als de serveerder een fout maakt, scoort de ontvanger een punt. De serveerder verliest de
service en de ontvanger wordt dan de nieuwe serveerder.

•

Telling
Een badmintonwedstrijd bestaat uit twee gewonnen sets. Dat betekent dat wanneer je na twee sets er
allebei één gewonnen hebt, er een derde set gespeeld moet worden. In alle partijen gaat een set tot 21
punten. De speler of het team die/dat het eerst 21 punten behaald heeft, wint de set. De set moet
gewonnen worden met minimaal 2 punten verschil. Als er bij de stand 20-20 verlengd wordt, is de set
gewonnen door de speler of het team die/dat het eerst 2 punten verschil heeft gemaakt of die/dat het
30ste punt scoort.
Na elke set wordt er gewisseld van speelhelft. De winnaar van een set begint de volgende set met
serveren.

•
-

•
-

Je scoort een punt (ongeacht of je serveert of ontvangt) ………
Als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
Als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of buiten jouw speelveld
slaat;
Als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
Als de tegenstander de shuttle twee keer achter elkaar raakt.
Je maakt een fout als ………
De shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
De shuttle tijdens de service buiten het serveervak van de tegenstander valt;
Je in het net slaat;
Je de shuttle buiten het veld van je tegenstander slaat;
Je de shuttle twee keer achter elkaar raakt;
Jij of je racket het net raakt voor dat de shuttle de grond raakt.

•

Let
Een ‘let’ betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld. Dit kan voorkomen wanneer de
scheidsrechter het niet goed heeft kunnen zien, of wanneer je het niet met elkaar eens bent of een
shuttle in of uit is.
•
-

Wisselen van speelhelft
Na afloop van iedere set;
In de derde set zodra een van de spelers / teams 11 punten heeft gehaald.
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Jeugdfonds de Boom
Voor minder draagkrachtigen maken de ‘Vergoedingen voor kinderen van Jeugdfonds de Boom’ het toch
mogelijk voor kinderen om te sporten. Het jeugdfonds vergoedt voor kinderen tot en met 17 jaar de
kosten van een activiteit en de bijbehorende kosten om de sport te kunnen uitoefenen. Meer informatie
hierover vind je op www.sociaalplein-leusden.nl.

Contributies
Voor de betaling van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld, training, etc. wordt door de penningmeester
een brief toegestuurd met het verzoek om de bijdrage over te maken.
De contributie in het seizoen 2020-2021 bedraagt voor jeugdleden (tot 18 jaar):
• Basiscontributie jeugd
€ 165,00
• Afdracht bijdrage Badminton Nederland
€ 11,20 (na 1jan21 € 14,55)
• Inschrijfgeld (eenmalig)
€ 25,00
Voor jeugdleden die competitie spelen en extra trainen/spelen wordt dit bedrag verhoogd met:
• Teambijdrage jeugdcompetitie
€ 80,00 per team
• Competitietraining jeugd
€ 100,00
• Seniorenregeling jeugd
€ 25,00
Opmerkingen:
• Jaarlijks worden de contributiebedragen tijdens de ALV in september vastgesteld.
• Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
• Voor nieuwe leden wordt de contributie berekend van de maand van inschrijven tot 1 juli; een
volledig seizoen bestaat uit 10 maanden.
• Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli bij het secretariaat: info@leusderbc.nl.
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Secretariaat LBC
Email: info@leusderbc.nl

Huishoudelijk Reglement Leusder Badminton Combinatie (LBC)
Versie augustus 2018

Lidmaatschap
1.
2.

3.

4.

5.

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Speelmogelijkheden
1.
2.

3.
4.
5.
6.

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.

8.

Label(bord)
1.

2.

3.

Badminton Nederland
1.
2.
3.

4.
5.

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.
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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.
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Als je het (nog) niet weet, dan willen we je graag informeren waar we je inzet zoal kunnen gebruiken.
Ook de oudere jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn hiervoor van harte welkom.

Zo ja, welk soort activiteit(en) zou jij leuk vinden? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

➢

Ja / Nee.

Graag willen we weten of we ook af en toe een beroep op jou kunnen doen:

➢

LBC is een fijne club waar veel mensen met plezier badmintonnen. Dit kan alleen als er voldoende vrijwilligers zijn die zich voor de club inzetten. Gelukkig zijn
er steeds clubleden en ouders van jeugdleden die incidenteel of voor een bepaalde tijd actief zijn bij LBC. Heel goed, maar het zal duidelijk zijn dat meer
vrijwilligers betekent dat de lasten over nog meer schouders verdeeld worden.

Waarvoor kunnen wij een beroep op jou en/of de ouder/verzorger doen?

Het antwoord op deze vragen is van belang om de badmintonsport en onze vereniging zo effectief mogelijk onder de aandacht van mensen te brengen.
➢ Waarom voor badminton gekozen en waarom voor LBC?
(bv. via vriend(in), familie, website, activiteiten op school of in de sporthal, of anders)?……………………………………………………………………………………………….……………………………

Waarom heb je voor de sport badminton gekozen en waarom voor onze club LBC?

Het privacy beleid van LBC voldoet aan de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die in dit
formulier 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 (onder vereniging > lidmaatschap > aanmelden).

Het is ondergetekende bekend dat inschrijving geschiedt voor een heel verenigingsjaar.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement. Dit reglement vind je elders in deze folder.
Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli bij het secretariaat.
(Handtekening: bij jeugdleden svp een ouder/verzorger (mede) ondertekenen).

Voornaam: …………………………………… M/V
Achternaam: …………………………………………………….….……………
Adres:
……………………………………………………………………………………..…………………….………….………………...……………
Postcode: ………………………………………….……
Woonplaats:
……………………………………………………..………………
Telefoonnr: ……………………………………………….
Mobielnr ouder/verzorger:……………………………………..…………
Geboortedatum: ……………………………………….
E-mail adres ouder/verzorger:……………………………..…………
Was eerder lid bij: …………………………………
Datum:
………………………………………………………...…………
Bondsnummer: ……………………………………………
Ondertekening ouder/verzorger:
Naam:.………………………………..……………
Svp ook de toestemmingsverklaring AVG
Handtekening:
op de volgende pagina invullen!!
……………..………………

Inschrijfformulier Leusder Badminton Combinatie (LBC)

Toestemmingsverklaring AVG
Voor het goed functioneren van onze vereniging en om een goed beeld te geven van onze sport en van
onze vereniging, worden er regelmatig mededelingen gedaan en verschijnt er informatie over
evenementen en activiteiten via de e-mail en op onze website en facebook pagina, waarbij namen en
foto’s van clubleden worden genoemd / getoond. Daarbij proberen we uiteraard de privacy van onze
leden en andere betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen.
De AVG stelt bepaalde eisen aan het verlenen van toestemming door de clubleden aan de vereniging
voor het verwerken van en het omgaan met de persoonsgegevens. Deze toestemming moet door de
leden vrijelijk en ondubbelzinnig gegeven worden en als vereniging moet wij kunnen verantwoorden dat
wij die toestemming verkregen hebben. Bij jeugdleden jonger dan 16 jaar moet deze toestemming
gegeven worden door de persoon / personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt / dragen.
Dit is de reden waarom we je, als nieuw lid van onze vereniging, vriendelijke vragen om onderstaande
toestemmingsverklaring in te vullen, voor akkoord te ondertekenen en samen met het inschrijfformulier in
te leveren bij het secretariaat of bij de ledenadministrateur.

Met dit formulier geef ik ………………………………………[naam] Leusder Badminton Combinatie
(verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming tot het verwerken van de hieronder genoemde gegevens:
• Mijn naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres beschikbaar stellen aan
BN (badmintonbond Badminton Nederland).
• Mijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bondsnummer beschikbaar stellen aan
commissieleden binnen onze vereniging die betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten en
evenementen voor of met leden van onze vereniging.
• Vermelden / publiceren van namen en foto’s van mij of van mijn zoon / dochter via de interne mail en
op onze website en facebook pagina.
• Mijn persoonsgegevens en foto’s bewaren en gebruiken in het belang van de vereniging.
• Mijn naam en adresgegevens ook na het beëindigen van mijn lidmaatschap bewaren, bijvoorbeeld
voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken!

Naam:
…………………………………………
Datum:
…………………………………………

Geboortedatum:
………………………………………
Handtekening:
………………………………………

LET OP: ingeval ondergetekende op het moment van ondertekenen jonger is dan 16 jaar, dient deze
verklaring eveneens door de ouder / verzorger te worden ondertekend.

Naam ouder / verzorger:

Handtekening ouder / verzorger:

…………………………………………

……………..…………………………………

Informatiefolder jeugd LBC
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