Competitie 2019-2020
Na een paar weken rust beginnen we alweer
met de voorbereidingen voor het volgend
competitieseizoen.
En aan jullie de vraag :
wie gaat de uitdaging van de
competitiewedstrijden in het nieuwe seizoen
aan. Wie speelt mee in een team.
Opgave inleveren uiterlijk voor 22 april bij
Liesbeth Meijer

Als vereniging moet HBC de Wadden de teams uiterlijk 1 mei aangemeld hebben bij de regio. En we
moeten natuurlijk ook bij de gemeente op tijd de zaal kunnen aanvragen voor de wedstrijden.
Daarom kun je tot 22 april je opgaveformulier voor de competitie van volgend seizoen inleveren,
maar eerder mag natuurlijk ook. Dan kunnen we eerder beginnen met het samenstellen van de teams.
Iedereen moet zelf een formulier invullen en inleveren. Spelen in een team in 2018-2019 betekent
niet automatisch dat je komend jaar weer meespeelt en in hetzelfde team komt.

Opgaveformulier competitie 2019-2020 HBC De Wadden
Naam en voornaam …................................................
Geboortedatum............................................................
Bondsnummer …........................................................
Email adres …...........................................................
telefoonnummer vast..................................................
telefoonnummer mobiel.............................................
Geeft zich op als vast of als reserve speler voor de
omcirkel wat van toepassing is
Ik heb de volgende wensen : …........................................................
Ik wil meedoen in de dorpencompetitie van Friesland

ja / nee

Ik wil meedoen aan de regio bondscompetitie

ja / nee

Voorkeuren voor teams en/of speelklasse kunnen niet altijd gehonoreerd worden, het bestuur besluit
hier uiteindelijk over.)
…..................................
handtekening speelster / speler
Door opgave voor de competitie ga ik akkoord met de onderstaande competitieregels van HBC de
Wadden:

Competitieregels van HBC de Wadden:
1. Sportiviteit en spelplezier voor allen staan altijd voorop.
2. Door opgave als vast speler verplicht ik mij tot het uitspelen van de gehele competitie, inclusief
eventuele inhaalwedstrijden.
3. Ik houd rekening met de vastgestelde speeldata voor mijn team in de competitie, want ik heb mij
daarvoor opgegeven. Bij ziekte of dringende reden kan men zich afmelden voor een wedstrijd. In
principe zorgt een team zelf voor vervanging, eventueel in overleg met de competitieleider.
4. Door opgave als reserve speler ben ik bereid in alle seniorenteams ( voor zover toegestaan volgens
het competitiereglement van de Badminton Bond en regio) in te vallen.
5. Ik zal mij houden aan het competitiereglement van de Badminton Bond en regio.
6. Ik ben bereid om de reiskosten met mijn teamleden te delen.
7. Voor de senioren: ik deel naar vermogen mee in de ontvangstkosten (drankje e.d. na de wedstrijd)
voor het bezoekende team.
8. Voor senioren: ik ben bereid de door de vereniging vast te stellen extra bijdrage voor competitie te
betalen.
9. Voor senioren teams: Ik ben bereid om wedstrijd op de doordeweekse avonden te spelen

