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INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN

Ondergetekende geeft zich op als lid van B.C. Invictus
Graag het ingevulde formulier + 1 pasfoto sturen naar ledenadministratie@invictusbc.nl

Achternaam

Voorletter(s)

Roepnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail

Adres

Postcode

Plaats

Gewenste startdatum

Handtekening

Door ondertekening van het inschrijfformulier verbind ik mij aan de voorwaarden gesteld aan het 
lidmaatschap van de B.C. Invictus, zoals genoemd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
welke ter inzage te verkrijgen zijn bij het secretariaat. 

Om een indruk te krijgen van ieders wensen, ideeën en plannen met betrekking tot het lidmaatschap, 
verzoekt verzoeken wij onderstaande vragen te beantwoorden:

Op welke avond wilt u bij voorkeur gaan spelen:

Wilt u deelnemen aan training voor beginners (indien u geen speelervaring hebt). Deze training 
wordt gegeven bij voldoende inschrijvingen: 

Indien u wel spelervaring hebt: graag korte omschrijving van uw speelervaring

maandag in de Duikelaar

dinsdag in de Duikelaar (trainen comp.spelers)

geen voorkeur

donderdag in de Duikelaar

donderdag in de Dreef (trainen comp.spelers)

Ja Nee
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Wilt u deelnemen aan iets-/gevorderdentraining?

Wilt u deelnemen aan wedstrijdtraining en competitie? 

Indien u nog staat ingeschreven bij Badminton Nederland, graag bondsnummer vermelden:

Indien u gevraagd zou worden iets te doen voor Invictus, bent u dan bereid hier positief op te 
antwoorden? Zo ja, waar liggen dan uw vaardigheden?

Eventuele opmerkingen kunt u hieronder plaatsen.

Ja Nee

Ja Nee

badminton technisch

administratie

public relations

redactioneel

financieel/boekhoudkundig

organisatorisch

jeugd 

beleid

recreanten
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Toestemmingsverklaring 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en 
soms ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA  plaatsen. Met dit formulier 
vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 

Met dit formulier geef ik                                                                                                   (verder: ondergetekende)  
INVICTUS BC  (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de facebookpagina/website van Invictus BC.
Het sturen van een nieuwsbrief
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 
maatschappelijke dienstverleners. 
Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij 
kunnen benaderen voor AANBIEDINGEN (SPONSORKLIKS)
Het opnemen van mijn foto en naam op de spelerspas ten behoeve van spelen in de sporthallen die 
door onze vereniging gebruikt worden
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 
reünie of bijzondere gebeurtenis. 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 

Naam

Geboortedatum

Datum

Handtekening

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd

Handtekening  
ouder/voogd
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ALGEMENE INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN

Historie
Badmintonclub Invictus is op 1 april 1998 ontstaan na de fusie van B.C. Florida en B.C. Aeolus.
B.C. Florida is op 1 september 1957 opgericht en is veruit de oudste badminton- vereniging in deze 
streek. De club is sinds 1967 lid van Badminton Nederland (voorheen de Nederlandse Badmintonbond), 
zodat o.a. aan de competitie kan worden deelgenomen. B.C. Florida verhuisde in augustus 1977 naar de 
nieuwe sporthal “De Sniep” in Waddinxveen (in 1995 hernoemd in sporthal “De Dreef”).

B.C. Aeolus is zo’n 35 jaar geleden ontstaan uit de omnivereniging “Toos”.

B.C. Invictus heeft momenteel circa 150 leden: met 9 teams nemen we deel aan de najaarscompetitie.  
3 teams spelen in de landelijke competitie. In januari 2018 starten we met de jeugdcompetitie. Ook is 
deelname aan de recreantencompetitie mogelijk.

Contributieperiode
Eind augustus t.m. 31 mei.
Uiterste opzegdatum is 30 april (ledenadministratie@invictusbc.nl). Opzegging wordt altijd bevestigd.
Aan het te laat opzeggen zijn administratiekosten verbonden.

Accommodaties

Speeltijden senioren
Maandag 20.30 – 23.00   De Duikelaar
Dinsdag 20.00 – 22.30   De Duikelaar (vnl. trainen competitie)
Donderdag 20.30 – 22.00   De Dreef (vnl. trainen competitie)
Donderdag 20.30 – 23.00  De Duikelaar

Speelmogelijkheden
Als senior is het mogelijk om op elke bovengenoemde avond te spelen. Ook meerdere avonden per week 
is mogelijk. Tijdens de schoolvakanties (behalve tijdens de kerst- en grote vakantie) wordt beperkt 
doorgespeeld. Alle bijzonderheden vindt u op onze site: www.Invictusbc.nl.

Clubtenue
Tijdens competitiewedstrijden en officiële toernooien dient het clubtenue gedragen te worden. Het 
clubtenue bestaat uit een zeegroen/wit poloshirt met het Invictus-logo en een zwart broekje of rokje. 
Tijdens het vrij spelen mag er in trainingspakken of truien gespeeld worden, als de temperatuur van de 
zaal en/of de spieren daar aanleiding toe geven. Let wel: In de hal zijn uitsluitend sportschoenen 
toegestaan, welke niet buiten worden gebruikt, dus met schone zolen. 

Shuttles
Nylon shuttles van goede kwaliteit worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Shuttles (nylon en 
veren) voor eigen gebruik kunnen per koker aangeschaft worden via de vereniging bij Henk van Boxtel.

Rackets
De leden moeten zelf voor een racket zorgen. Een racket kan via Invictus aangeschaft worden (alleen 
voor leden). Er zijn rackets in diverse prijsklassen te verkrijgen. Overige materialen, zoals bespanning en 
grips, kunnen ook aangeschaft worden.

Sporthal “De Dreef
(met 8 badmintonbanen)
Oude Dreef 4
2741 SR  Waddinxveen

Sportzaal “De Duikelaar
(met 6 badmintonbanen)
Zuidplaslaan 550
2743 KH  Waddinxveen
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