
 

 
 
 
  
 
 
 
  Seizoen 2022 – 2023 (junioren) 
023 (junioren) 

Naam  Geslacht  

Adres  Bondsnummer  

Woonplaats  Speelavond  

Telefoonnummer  Geboortedatum  

E-mail (jeugdlid)    

E-mail (ouders)    

 
Inschrijving in/op: 
□ een team in de jeugdcompetitie  □ de reservelijst  
Voorkeur teamgenoten : 

 

 

 
Afgelopen seizoen 2021-2022: 
Heb ik wel/geen** competitie gespeeld. 
Zo ja, in team _______________________________________________________________________ 
 

Vervoer: 
Voor het vervoer van het team bij uitwedstrijden is wel / geen ** auto beschikbaar. 
Voor jeugdteams geldt dat de ouders van spelers uit het jeugdteam voor het vervoer van het 
jeugdteam dienen te zorgen. De jeugdcommissie zal voor de start van het seizoen een overzicht 
opstellen met wedstrijden, datum en tijd, sporthal met adres en een rij-schema.  
Aangezien teams niet zo groot zijn, is per uitwedstrijd 1 auto meestal voldoende. Dat betekent dat 
ouders geacht worden 1 of 2 keer te rijden. 
 

Andere wetenswaardigheden: 

• het aantal competitiewedstrijden: 10 tot 14, afhankelijk van het aantal teams in de klasse  

• periode: medio september 2021 – eind februari 2022 

• plaatsen in de regio waar gespeeld wordt: Emmeloord, Hasselt, Nieuwleusen, Dedemsvaart, 
Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Heeten, Deventer, Olst, Heino 

• uniforme clubkleding verplicht, aan te schaffen via de jeugdcommissie 
 

Opmerkingen (bijvoorbeeld (on-)beschikbaarheid tijdens het competitie seizoen): 
 

 

 

     
     Naam en handtekening: _____________________________ 
                (ouder/verzorger) 
** Duidelijk aangeven wat correct is a.u.b. 
 

Formulier uiterlijk vrijdag 18 maart inleveren bij Ronald, Perry, Ton of Miranda. 
Of per e-mail naar 2128ccp@badminton.nl 
 

Het streven is om de voorlopige teamindeling voor 1 april bekend te maken. Gezien de 
omstandigheden is het nog niet met zekerheid te zeggen of dat bij een teampresentatie (fysiek) kan of 
dat dat online georganiseerd wordt (indien daar behoefte aan is). Indien je jezelf opgeeft om 
competitie te spelen en je wordt ingedeeld in een team, gaan we er van uit dat je in principe het hele 
seizoen (september tot en met februari) speelt (tenzij je anders op het formulier hebt aangegeven).
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