
 

  

 

 

Tiel augustus 2019 

 

Beste badmintonner, 

 

Wij vinden het leuk dat je interesse toont in onze badmintonvereniging. Bij ons kan zeker je sportieve energie 

tonen. Je bent van harte welkom! 

 

Rebati biedt jou de mogelijkheid gedurende 4 (achtereenvolgende) weken mee te spelen en op deze wijze 

kennis te maken met badminton als sport en Rebati als vereniging. Na de 2e week dien je aan te geven of je 

lid wilt worden van onze vereniging. Zodra wij je aanmelding hebben ontvangen mag je daarna nog twee 

avonden gratis meespelen. Je (betaalde) lidmaatschap gaat dan ook pas vanaf dan in. 

 

Als nieuw lid verzoeken wij je het bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen en de daarbij behorende 

contributie en inschrijfgeld over te maken. Hierna wordt er automatisch van uitgegaan dat je elke woensdag 

speelt.  

 

Wij spelen elke woensdagavond in Sporthal de Betuwe. De speeltijden zijn als volgt; van april tot en met 

oktober spelen wij van 20.00 uur tot 22.00 uur. Van november tot en met maart spelen wij van 20.30 uur tot 

22.30 uur. Het seizoen start op de eerste woensdag van de maand september. 

 

Tijdens de speelavond spelen we 8 dubbelwedstrijden. De duur van welke wedstrijd is 11 minuten. De 

indeling wordt vooraf gemaakt. Om je als nieuw lid in te kunnen delen is het belangrijk om je gedurende 

proefweken voor woensdagmiddag 13.00 uur aan te melden via indeler@rebati.nl of te bellen via (0344) 

634228. Je mag ook direct op je eerste avond aangeven wanneer je komt. 

 

In de maanden november en maart is er een mogelijkheid om op vrijwillige basis mee te doen met 

trainingen. Als vereniging staat fair-play bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden dat badminton sportief moet 

blijven. Want sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Rebati zet zich in om 

gezamenlijk sportiviteit en respect in de sport te verhogen. 

 
Als bijlage hebben wij een inschrijfformulier en onze laatste nieuwsbrief toegevoegd. 

 

Indien je nog vragen hebben dan kan je altijd contact opnemen met één van de bestuursleden of via het 

algemene mailadres info@rebati.nl.. Meer informatie tref je aan op onze site www.rebati.nl  

 

Het bestuur bestaat uit: 

- Arie Arendonk (voorzitter) 06 – 31745048  

- Hennie Linschoten (penningmeester) 06 – 23406828 

- Monique van Overbeek (bestuurslid) 06 - 17557208 

- Richard Riesebeek (secretaris) 06 - 14517049 

- Bastiaan Meijer (bestuurslid) 06 - 14952596 
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