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BADÍVIINTONKLUE''I\IAR I KENI'

"Bij1age inschri jf f ormuLior soizoon tgll /WZA

Ig-Utli.b$iq
Sonioren Í l25r- voor heL gehole seizoen
Junioren Í ?5r- voor het gehelu seizoen. Het 2e kind uit 1 gezin

Í 6Ar-, ht:t 3e kind j 45r- 0veriga kinderen gratis.
Uur inschrijving urordt pas geacccptecrd na betaling van Jl 10r-. Dezo J 10r- i* o"n 

i

deel van het kontr. bedrag en kunt U dus in minderóng brengon bij bot,aling van do
rost van du kontr.
Betaling storten op giro 862575 van de Rabobank Nijmegen tgv rekr Í'tD1 1"358.33094
tnv J.Ho)-sper Badmintonclu rrlvlarikenrr.

Se-j.z-pg5r.

Zaal trGrootstaltt, dinsdag van 20.00-23.00 uur (SO aug, l/n 28 maart)
Zaal I'Hengstdalrr, vrijdags 20.00-23.30 uur (2 sept, t/n 24 maart) Inaisn mogetijk
ZaaltrGrootstaltt, dinsdags 18.00'20.00 uur (SO aug. L/n 25 april) UÍtstuitend Jougd ,

tot 18 jaar.
Evt. t.rijzigingen in tijdun en/of Bata voorbehouden.

Ul*ut*
De kosten voor training u,:Ike gclijktijdig met de kontributie moeten uorden voldaan
bedragen voorg
Jeugdledcne gratis RekreantenE J 20r- Komp.spelerss Í 40r-

§pg$,3siu:*-rg
llen moet, in hct bezit zijn van eun geldig sportkeuringsbctrrijs. Voor een keuring
bij de GGD kan tegcn gereducccrd tarief door de vereniging ecn afspraak gemaakt
uordcn. Hj-ertoe dir:nt men vóór eÍnd scpt,,t77 Í? r50 op de r"'+kenÍng van BC lvlariken
over tu meken.

§g§il.ut"s qm 
"js 

! ulÀi_m.l
Voorzi t te r I Bon Vermeul" en--Ztrranenvel d 22 / Bí-Niino gen-Te1, 44589 4
Sekretaris c Frits ïeunissen-Goeman Borgesiusstr. 13-NijÍneqcn TeI. 560233
Penn. meesterlHans Helsper.-Pieter Ze-,smanstr.1-l'lijmegcn- TeI.551981(A]IBen fs avonds)
Komprleiderc Theo Sand:rs-Aldanhof 4L/10-Nijmgen-Te1,442477
Jougdzakone Tine Bijl-Neutonstr.4S-ttjijmegen-To1. 550874
Komm. lodcn 3 Hans Schoonenberg-Cypresstr. l4l-fJijmogcn-Tel .225204

Lr' PauLa Zaalberg v Zil-sb-Zrrranenveld 30rl43-NUmegen-To1.448191

-Pslsbre.!"Het door U verschuldigda bcdrag dir:nt te uorden voldaan bij inschrijving voor het
gehelo seizoen, vó6r 1 dcc. r??. Elij inschrijving na 1 dec,t77, binnnen L maand na
inschri jving.
Senj"oren: Bij inschrijving na 1 dcc.. r77 rrlordt de kontt, J 2Or-, vermcerdcrd met ílbr-
per maand die het seizoon t77/t?B resteert.
Juniorun: Bij inschrijving na::L duc. 177 r,lordt de kontr. Í 10r- per maand 'di.; het sei-
zoen t7?/t?B resteert. (Voor overigc kinderen uit 1 gczin overlegga men met de
penningmeoster ) .
Is hat door U vcrschuldigde br:drag niet binncn do gesteldc termijn voldaan, dan
uordt dit bedrag verhoogd mct J 12r50. Uianneor dc vereniging overgaat tot het in-
vorderen via een incassobur., dan zullcn do hieruit voortvloeiendo koston voor tc-
kening van do nalabigu kontribuant komon.

-0lg,rcss
l"lct inschrijfformulier kan vóí 15 aug. r7? door U geannulaerd urorden(UitsluitenrJ
schrif telijk). Hcrt ddor U gehclo/gedceltelijkr: bet,aalde kontr. bedrag za1 U dan
tuordcn geretournc;urd.
In aen lodonvorgaduring uelke gohor-rdon trrord{: vóór hot nieuue seizoen zal dezir on
du inhoud van hot inschrijfformulicr nog suns u,orden bokrachtigd.
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Inschrijflormulier seizoen tgll/tgZA
__LE___

Naam aa. a.........1....r. t.... o.. t a.... o a a I ! a.. ROepnaafi .. a a..... ro. t. a..... t. aa aa...
Adrgst" t tt " " " t " ' r ! t." o r t..... o.......P.laats .a. o....:.a...i r i o. o.. a.Tgla r r.a a..ör rr.t.ir

' r ':,.

Geboortedatum . ! ,... ........... .. rneLdt zich hiermee aan als Iid van badmintonclub
ftíYlarikenfr v@or het seizoen r9??/1978 en.gaat.akkoord met de voorr,iaarden.en gsgevgns'\zoa}sopdevoor-enachtsrzijdevandÍtformu1ierVerme1d.:

0ndergetekende geeft zi.ch op voor sporthall

- Grootstal op- dinldagavond
rl

I

l

; Hengstdal o$ vii;dagavond (inOien mogelijk).
-t- Grootstar op clinsoagavond van re;oo - z0:00 uur (uitsluitend

E, ..i:

,':.
- uenst deel.te nemen aan de apart te betaLen trainÍngslessen,
- u,Bnst deeL te rnmen aan'de 

t'kompetitib 
.

.-.u,eflst reservB kompetitie speler(-ster) ta zijn
- is ber'eid tegen vergoeding de Jeugd te vervoaren naar

kompe ti tieure ds trij den.

Bij inschrijving verplicht U zich tot betaling-van de vastgestelde kont,ributi*, "rt,;'verftoogd met de kosten van trainingsgeld en/ór andere ko"i"À voortv].oeiend uit het ... .-,.Ïtairiaatschap. Tussentijdse beËindiginf ,"n het.lidmaatschap seeft'geen recht op gehelecq. gedèeltelijke restilutie va.n het verschurdigde bedrag.'gileen v66r tE BUeràrs. kàndit formuLier schriftelijk uorden geannuleerd. Èet door Í g.n"iJ7n"i""ri"ri[J u"trrro,kontributie bedrag zal U dan urordón gereournà""d. Na rs 
",Jg. ".sr bent u brj.schrif-te-

o_Iijke opzegging.. biöËon t maand ,na. Íosóhrrjving 1zï 
-r;;";;;ioi9o.

\r' :-!.a. I ,.., 
- , i..

. 11 ...r:' : '', , . Nijnregon, .,......... ..... o. . .192...
j .;.... r

Hancltekenino:. ,.

(voor mÍnderjarigon een der orrders) r ,

?..'

18 jaar)

de plaats van hun
.. .:.

- 'i.:

Ís een deel
van do rest

.,-..Het Íoor u u3n toepassing zijnde hokje(s) aankruÍsen.
,..] .;

Uerzenden 
""n.:

a,

Uur inschrijving uordt pas gtraccepteerd na betaling van j LOr_, Deze J l0r_van het kont'ributie bedrag en kunt u dus in mlndàring Érenien bij belalÍngvan do kontributíer



Suniorenr f ?5r- per seizoen. Het 2e kind uit, I gezin Í 60r-,overige kinderen gratis. Bij inschrijving na I deó tzz Éetaàrízin Í 10r- per maand die het soizoen t?7/r?B resteert. (uoor
leggen met do penn"i.ngmeester)

IerEilslrà
Senioren: Bij inschrijving vdór
Bij inschrijving na I dec. t7?
1971/19?B resteert.

§e_iz_oen ar

Het seizoon'Lg??/),9?g Ioopt voorg
ZaaL ftGrootstalil op dinsdag van Z0,AA-23,00 uur
ZaaI rrHengstdalrt op vrijdag van 20.00-23.30 uur
Zaal trGrootstalii op clinsdag van Ig.00-20.00 uur

-zie ook de bijLage

I

1 dec, t?7 Í L25r- voor hot gehelo seizoen'Ig?|hg?g.
Í 2Or-, vorm,erdo::d met Í l5r- pcr maand dÍs he'i.seizoen

het 3e kind f 4Sr-. AIle
hot le kind uit I ge-

de overlge kinderei ovor-

.(30 aug. t/n 28 maart)
(2 sept. E/n .Za maart) inoien mogelijk.
(30 aug. t/n25 aprid.) uit"ruf í"nà
jeugd tot 18 jaar.Evt. trijzigingen in tijden an,/of data voorbshouden.

Trainino rr

De kosten v.an de training rrrelke gelijktijdri:g met de kontr. moeten rr;ordenbedragen voorS
Jeugdleden I gratis Rekreantons Í 20r- Komp, speJ.ers s l4A ,-

uolrdaan, , \,v
Sportkeurino
Eenieder dio inschrijft moet in het bgzit zijn van aen geldig sportkeuringsbegUp..a,jinschrÍjving ver&laart men daaraan: voldaan tÀ hebben of. te .,ltt"n yordoen.

;

Komoeti tie
B"t;'pr"legd door de kompetitiereiding van de NBB u,egens naletigheid van e6fl be:paald teamn di€inen'ríoox ciir. team relf het:s,l.d te uordcn', -

: .. 
.]

-.8,sleliflgllet door U verschut dÍgde bodrag dicnt te uiorden voldaan bij insehrijuing voor het, ge-hele seizoen, vódr L doc. 177, Bij inschrijvi.ng na I dec. t?? binnen I mnd na in-schrijv:i.ng.
Dit ÈacJróg moet T?tt urordan gestort op giro s625?s van de Rabobenk NiJmegen tgvrek. nr. 1358.33094 tnv J.l-lolspar Badmintonclub itl4arikenrt. is-hot ooo" r] J""iÀr,uf-digda bedrag ni.et binnen de gestelde termijn voldaan, dan uordt dit bedrag ,".Àoogomet f L2r50. ldannaer de verenigÍng overgaàt tot het invorderen via een iÀcassobur. r \.2-,dan zullen de hieruit. voortvloeiends koston voor rekening uan de nalatige kontribuant
komen.

.0fgelggn
Men neemt voor eigen vcrantuoording aan de badmintonsport
vrijuraart met BC t{ariken van arre aanspraken ulelke kunnen

deel. Door in te schrijven
voorvLoàrten uit'de doorhaar georganiseerde aktivitcitenrn eÈn J.edenvergadering uleLk€l gehouden uordb vóóndo vereniging in dit fÀrmulior gestolde nog uens

het bieuue soizoen zal het door
uorden bokrachtÍgd.



Ondergetakende mEldt zich per dd.
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Nederlandse Badminton Bond
opgericht 15 november 1931

medeoprichter van de lnternationale Badminton Federatie
medeoprichter van de Europese Badminton Unie

aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie

SV DE HAZENKAMP

De heer S.C. Kersten
Tolhuis 13 - 09
NIJMEGEN-6807

Bondsb u reau

Spaarne 13

Haarlem
tel. 023-322584
Postgiro: 431481

uw brieÍ:
ons nummer: 77 /7 3l-CE datum: 12 meí 1977

Geaehte heer Kersten,

Uw schrijven betreffende de nieuwe vereniging "Mariken" onËvingen wij
in goede orde en zal bij e.v. geLegenheid in hoofdbestuursvergadering
worden besproken.

Inmiddels ontvingen wij de aanvraag toË erkenning van "lu1ariken", die in
ieder geval wordt aangehoudèn tot bovengenoemde vergadering.
Heden onÈvingen r^rij ook een flink aantal leden-aanmeldingen d.w.z. over-
schrijvingen van Hazenkamp naar ttmariken".
Volgels voorschriift waren bij de aanmeldingsformulieren de zgn. rose
kopieën (dus in feite uw leden-adrainistratie gevoegd).
Ter verduidelijking voegen wij hierbij de richtlíjnen ledenadministratíe
en verwijzen s naar punt I.
Alvorens echter enige handeling te verrichten willen wij gaarne per omgaande
vaÍI u vernemen of de rose kopieën doolt zíjn afgestaan aan t'Marikeno' zodat de
teden normaal naar de andere vereniging kunnen worden overgesehreven öf dat
de heer Teunissen al-s sekretaris van ttMariken" en voormalig sekreËaris van
Ilazenkamp gerechtigd was de kopieËn mede te nemen naar de nieuw opgerichte club.
Door uw vereniging is de kontributíe over 1977 voox deze leden reeds betaald
aan de bond en intllen u diË reeds van rr-en heeft téruggevorderd is er geen
probleem..
Door overschrijving ontsËaat echter de situatie dae de leden van de nieuwe
vereniging reeds bondslid zijn en dat dan vanaf mei tot en met decernber 1977
geen kontributie meer sehuLdig zijn.

Gaarne van u vernemend,

Met vriendelijke groeten'
NEDERLANDSE

LS traËeur

BOND
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SPOBTVERENIGING

,,DE HÀZE,'IKAMP'
NIJMEGEN

Antuoord op

ÍfïiJne Heren,

Kopie:
Sekr. Interim bestuur
sektie badminton
P. Lecluse
Pater Brugmanstraat 9,
Nijmegen - 6882.

Aan het Bestuur uan de
Nedrelandse Badminton Bond,
p/a sekretarj.aat N.B.B.1
Spaarne 13,
Haar1em.

brief 7zh\l-Ce d.d. 12, mei I9?2.

Nijmegen, 14 mei Lg?? .

i

lu,

$laar aanleiding uan uul brief van 12 mei J.1. delen uij u mede, dat de zgn.rose kopieËiri nlet door ons Ean tt Ptarlken-i zijn-rrg*"taan en dat de haer
l::i1:"?" ocik niet gerechtigd uras deze kopi"Èn r"" te nemen naar de nieuu,evBrenlglng. lOP het moment van lnzending van de kopieËn uae de n""" furn;;;"nnog sekretarlis van' de sektie Badminton van , D" H;;;;k"*p-"]"dlr"n on"medeueten eri zonder onze toestemming heeft hïj de roee kopi"Én uit;";;-J'edenadmini{tratie gelicht, en hieruan a}s seÈretaris v€n rr riarlken I tenonrechte gebruik gemaakt.

Aangezien r.lij tot. heden nog geen enkeL.offlcleel bedankJe yan leden vande aektie bddrninton hebben óntvansen beschouure" ;,J-i#; li" Ëi*ï"o""iiazenkampstaat i'ngesdhreven nog steeds aLs lid van onze verenigingS derhal.ue ook
9:n:::: k aarvan de rose kopieön thane in Uur bezit zijn.ln verband hiermee verzoeken rrlij U a1le rose kopieËn-aan ons te retourneren.
Inmiddels hebben uij aan alle leden een brief gezonden rdaarvan giJ u hierbijeen Bxemplaar doen toekomenr
Hieruit kunt U de konklusie. trekken'àat n De Hazenkamp ,, op oude voetdoorsaat met haar akrivireir;;-i;-;"-o"orilion-ipo"t.
rndien er zich onverfrS3nt komprikaties mochten voordoen zurren u,ij uhiervan zo snel moEelijk op de hoogte steLlen.
Uiteraard zïJn rrrij qaarn€ bereid U alle geurenste nadere lnlichtlngen tevarschaffen.

lYlet vriendelijke groeten,

S.C. Kersten
sekretaris Hoofdbestuur
Sportvereniging It De Hazenkamp
Tolhuis 13 09,
Nijmegen - 680Z
Te]. 080 - 44 26 28.
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Nederlandse Badminton Bond
opgericht 15 novembeÍ 1931

m6deoprlchter van de lnternationale Badminton Federalie

medeoprichter van de Europese Badminton Unie

aangesloton bll de Nederlandse Sport Fèderatl€

Po 
Usr g??

BC. IIAZENKAMP
De heer P. Lecluse
Pater Brugmanstraat 9
NIJMEGEN 680I

Bondsbureau
Spaarne 13

Haarl€m
lel. O23-322584
Posiglro: .031481

uw brl6í:
onenummer: 7717 57-CE

\

l8 mei 1977

Geachte heer Lecluse,

0p ons schrijven nummer 771731-cE dd. l2 mei j.1. ontvingen
wi j uw antwoord dd. l4 mei j . 1..

Gezien het feit dat de bedoelde rose kopieËn behoren tot de
ledenadministratie van uIí vereniging en overwegende dat
zonder deze kopieën geen mutatiets aan het bondsburo kunnen
worden doorgegeven zetd.en wij de kopieën in de staat als
ontvangen van BC Mariken.

!fij hebben aan BC Mariken geschreven
voor 1977 reeds is afgedragen aan de
voor voeLt de kontributíe voor Leden
te betaLen.

dat door u dé kontributie
N.B.B. en dat u er !íeiníg
van een andere vereniging

Met vriendelijke groeten'
NEDERLANDSE BADMINTON BONDNEDERLANDSE 

'Tfí \/' A ll

YllÀil,,ud'{9,
K. y'larà- Díik'
Bgírdsa$n-Íhi s tr
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SPOETVEBENIGING

,E!E }IAZETI§I(AIEP'

.r-qry % 
-

Nijmegen, 20 nei 1977.

Betr. : adresvijziging sektie bad.riaton.

Danes en Eeren,

EierbiJ delea wij U rnee, dat rnet ingang van
hed.en bet sekretariaat van rtDe EazenkaÀpn,
sektie badnintoa gevestigd. is:
ftDe Eazenkanpi sektie badminton,
t.a.v. d.hr. P.Lecluse,
Pater Brugnanstraat l,
Nijroegen 6801.

Met vrieudelijke groeten,


