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ALGEMENE INFO & VOORWAARDEN
Voor wie lid wil worden van bc FST gelden de volgende inschrijfvoorwaarden:

Lidmaatschapsduur
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van één maand.

Soorten lidmaatschap
Bc FST kent de volgende typen lidmaatschap:
• Jeugd: deelname aan trainingen en onderlinge wedstrijden en aan competitie(s).
• Senior recreatief: deelname aan vrijspeelavond op maandag en donderdag .
• Senior competitie: aanvullend aan ‘senior recreatief’ ook deelname aan training op
donderdagavond en/of competitie (midweek of weekend).
• Niet-actief lid: neemt geen deel aan actieve badmintonactiviteiten, maar wil graag lid blijven van de
vereniging.

Basiscontributie (m.i.v. 1/4/2020)
• Jeugd (4 tot 8 jaar)
€ 9,50 (in 12 maandelijkse termijnen)
• Jeugd (8 tot 18 jaar)
€ 11,00 (in 12 maandelijkse termijnen)
• Senioren - recreatief
€ 15,00 (in 12 maandelijkse termijnen)
• Senioren – Competitie (incl. donderdag training)
€ 20,00 (in 12 maandelijkse termijnen)
Deze contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

Contributie Bond
Ieder lid wordt na inschrijving aangemeld bij Badminton Nederland, waarvoor u jaarlijks een (verplichte)
bondscontributie moet betalen. Deze contributie wordt in het eerste kwartaal geïnd.

Inschrijfgeld
Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig inschrijfgeld van € 7,00 voor junioren en € 12,00
voor senioren en zal bij de eerste contributiebetaling worden geïnd.

Betalingsvoorwaarden
Ieder lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De
inning van de basiscontributie wordt in 12-maandelijkse termijnen vooruit gedaan d.m.v. een
automatische incasso (NL73RABO015.58.26.913 t.n.v. penningmeester bc FST te Waalwijk).

Opzegging
Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij de
ledenadministratie via een mail naar secretaris@fstwaalwijk.nl. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor
de eerstvolgende betaaltermijn te geschieden. Wanneer geen afmelding plaatsvindt conform deze regel,
verbindt u zich automatisch tot het betalen van de (nog) openstaande betaaltermijnen. Niet opgezegd
voor 1 januari betekent dat het lid verplicht is om de jaarlijkse bondscontributie te voldoen.
Bij tussentijdse opzegging kan geen teruggave van de basis- en /of bondscontributie worden gegeven.
Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten
worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Kleding
De kleding van bc FST bestaat uit een wit met groen poloshirt met korte mouw, met op de achterzijde
het bc FST-logo en een donkerblauw of zwart short of rokje (met vast broekje). 1Het clubshirt is
verkrijgbaar via penningmeester@fstwaalwijk.nl. De overige kleding kan vrij worden gekozen. Voor de
jeugd bestaat er een speciale regeling op basis van borg (zie website). De shirts zijn (zowel het junior- als
seniormodel) te koop bij de penningmeester. Je moet rekening houden met 4 weken levertijd.
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De groene shirts van High Speed mogen ook in de overgangsperiode gebruikt worden.
1

Inschrijfvoorwaarden
april 2021

Tijdens competitiewedstrijden is het dragen van clubkleding verplicht. Dit is in lijn met de regels van de
nationale bond Badminton Nederland. Ook tijdens trainingen en vrije speelavonden wordt het dragen
van het clubtenue aanbevolen.
Voor het voeren van reclame op wedstrijd- en/of trainingskleding gelden aparte regels. Informatie
hierover kan worden ingewonnen via penningmeester@fstwaalwijk.nl.

Speeltijden en -locaties m.i.v. 1-9-2021
Doelgroep

Tijdstip

Locatie

Mini’s (4-7 jaar)

zaterdag 9:00- 10:30 uur (training)

De Zeine

zaterdag 9:00- 10:30 uur (training)
maandag 19:00 – 20:00 uur (vrij spelen)
donderdag 19:00 – 20:30 uur (training)
maandag 19:00 – 20:00 uur (vrij spelen)

De Zeine
De Zeine
De Slagen
De Zeine

Kids & Jeugd Competitie

zaterdag 9:15 – 13:00 uur

De Slagen

Senioren (recreanten &
competitie)

maandag 19:00 – 22:00 uur (vrij spelen)
donderdag 20:30 – 23:00 uur (vrij spelen)

De Zeine
De Slagen

Senioren training

donderdag 19:30 – 21:00 uur

De Slagen

Senioren Competitie
(midweek)
Senioren Competitie
(weekend)

maandag 19:00 -22:00 uur of
donderdag 20:30 -23:00 uur

De Zeine
De Slagen

zaterdag 9:15 -13:00 uur

De Slagen

Kids (8-11 jaar)
Jeugd (12-18 jaar)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen bc FST voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. Binnen bc FST
zijn Nikki Rosenbrand-de Jong en Micha Timmermans VCP. Zij zijn bereikbaar via vcp@fstwaalwijk.nl

Verzekeringen
Bc FST is lid van Badminton Nederland. Dit betekent dat alle leden via de bond verzekerd zijn voor
aansprakelijkheid en dat zij korting kunnen krijgen op specifieke zorgverzekeringen (meer info op
www.badminton.nl).

Vrijwilligerstaken / extra bijdrage aan het verenigingsleven
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer seniorleden of ouders van jeugdleden zich op enigerlei wijze
voor de club willen inzetten. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze opgeven (meerdere mag ook,
graag zelfs). De mogelijkheden zijn o.a.: een bestuursfunctie, trainer, scheidsrechter, sponsorcommissie,
technische commissie, activiteiten commissie, jeugdkamp-commissie, webmaster, Smash-redactie,
toernooiorganisatie.

Meer informatie is te vinden op www.fstwaalwijk.nl.
Voor vragen: info@fstwaalwijk.nl
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