BADMINTON JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2019-2020 BV DE TREFFERS
- inschrijfformulier _________________________________________________________________
September is nog ver weg, maar toch moeten er nu al plannen gemaakt worden voor het volgende jeugdcompetitieseizoen 2019-2020. Omdat al heel binnenkort de teams aangemeld moeten worden bij BadmintonNederland. Daarom willen de competitieleider en de trainers zo snel mogelijk weten welke jeugdspelers in
september mee gaan spelen in de regiocompetitie.
Je kunt je aanmelden voor die competitie door dit inschrijfformulier volledig in te vullen, te laten ondertekenen
door één van je ouders en zo snel mogelijk in te leveren bij de trainers of via de mail: jeugd@bvdetreffers.nl
Maar wat houdt dat eigenlijk in, competitiespelen in een jeugdteam?
- Als je hebt besloten om competitie te gaan spelen, en je hebt van je ouders daarvoor toestemming
gekregen, word je door de trainers en competitieleider ingedeeld in een team van minimaal twee
meisjes en twee jongens. Beter nog: van drie meisjes en drie jongens.
- Jouw team wordt door Badminton Nederland ingedeeld in een poule met teams van dezelfde
leeftijdsklasse.
- Van september 2019 tot begin februari 2020 speel je maximaal 7 thuiswedstrijden en 7
uitwedstrijden. Ook de andere teams komen uit de regio Noord Holland of uit regio Centraal (midden
van het land).
- De thuiswedstrijden worden gespeeld op zondag in De Fuik in Kortenhoef. Net als afgelopen seizoen
zullen waarschijnlijk enkele jeugdteams de thuiswedstrijden op zaterdag in Kerkelanden spelen.
- Tijdens het spelen van wedstrijden ben je verplicht om de clubkleding te dragen. Heb je nog geen
clubshirt? Dan dien je dat zo snel mogelijk te bestellen via de website van De Treffers.
- Omdat je samen met je teamgenoten alle wedstrijden speelt, train je ook elke week samen met je
teamies.
- Een van de teamleden wordt in september aangesteld als teamcaptain. De teamcaptain is samen met
haar of zijn begeleidende ouder verantwoordelijk voor de wedstrijdformulieren, de shuttles, het
regelen van vervoer naar uitwedstrijden en eventueel het regelen van een invaller.
- Van de ouders van alle teamleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de begeleiding van
het team tijdens thuis- en uitwedstrijden, en dat zij bij toerbeurt het vervoer naar uitwedstrijden
verzorgen.
En dan nog even dit...
- Heb je afgelopen seizoen competitie gespeeld en wil je volgend seizoen daarmee doorgaan? Vul ook
dan het inschrijfformulier volledig in.
- Heb je competitie gespeeld, maar wil je stoppen? Geef ook dat duidelijk aan, door even een e-mailtje
te sturen naar de trainers, via jeugd@bvdetreffers.nl
- We kunnen helaas niet beloven dat iedereen die zich inschrijft voor de competitie, ook daadwerkelijk
in een team geplaatst kan worden.
- Eventuele voorkeuren met betrekking tot het team waarin je wilt spelen, kun je aangeven op het
inschrijfformulier. We gaan proberen aan alle wensen te voldoen.
- Er zullen nog informatiebijeenkomsten georganiseerd worden, vooral bedoeld voor beginnende
competitie-spelers en hun ouders.
Wij wensen je nu alvast heel veel plezier tijdens het komende wedstrijdseizoen!

De trainers:
De contactpersoon competitie:

Bert Wouda
Toine van den Nieuwendijk
Bianca Brockhoff

0646 022 338
0655 343 880
0612 573 149

BADMINTON JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2019-2020 BV DE TREFFERS
- inschrijfformulier _________________________________________________________________
Hierbij meldt ondergetekende haar / zijn dochter / zoon aan als competitiespeler van BV
DeTreffers, in het seizoen 2019-2020.

Gegevens jeugdcompetitiespeler
naam:

____________________________________________________

geboortedatum:

____________________________________________________

e-mailadres jeugdspeler:

____________________________________________________

mobiele telefoonnummer jeugdspeler: __________________________________________
opmerkingen en voorkeuren met betrekking tot het toekomstige team:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Als ouder / verzorger geef ik mijn hier bovengenoemde dochter / zoon toestemming om
deel te nemen aan de badminton-jeugdcompetitie in het seizoen 2019-2020, en verklaar ik
kennis genomen te hebben van de informatieve tekst gekoppeld aan dit inschrijfformulier.
Voor akkoord:
naam ouder / verzorger:

___________________________________________________

mobiele telefoonnummer:

___________________________________________________

e-mailadres:

___________________________________________________

plaats:

______________________

handtekening:

datum: ____________________

