
 

 

 

 

Ledenadministratie: Groot Dikkopje 14 

   4007 HT  Tiel 

   06 - 23406828 

 penningmeester@rebati.nl 

 

Wij heten je hartelijk welkom bij badmintonvereniging "Rebati".  

 

Onze speelavond is elke woensdagavond (uitgezonderd feestdagen) 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 Let op, wij gaan er vanuit dat ieder 

lid zonder tegenbericht elke week komt spelen, kan je een keer niet komen spelen, in dat geval dien je jezelf af te melden 

bij de indeler (indeler@rebati.nl)!  

 

Het inschrijfgeld als lid van Rebati bedraagt eenmalig € 5,--. Dit bedrag dient tezamen met de eerste contributie betaald te 

worden door het over te maken op ING Bank NL44 INGB 0000 1160 16 t.n.v. Badmintonvereniging Rebati Tiel, dit onder 

vermelding van “inschrijfgeld en contributie en de naam van het lid”. Datum betaling van inschrijfgeld wordt gehanteerd als 

zijnde inschrijfdatum. 

 

De contributie van Badmintonvereniging "REBATI" bedraagt € 110,-- per speelseizoen (september tot en met juni) en dient 

(naar rato) voldaan te worden vanaf afgesproken datum lidmaatschap. De contributie dient per speelseizoen uiterlijk 30 

september voldaan te worden. De contributie dient overgemaakt te worden naar ING Bank NL44 INGB 0000 1160 16 t.n.v. 

Badmintonvereniging Rebati Tiel, dit onder vermelding van “contributiejaar en naam”. 

 

Onderste gedeelte dient afgeven te worden op de speelavond aan een van de bestuursleden. Onderstaande gegevens 

zullen conform onze voorwaarden uitsluitend voor Rebati doeleinden gebruikt worden. 

 

Zie voor verdere informatie op onze website www.rebati.nl 

 
 (om te bewaren) 

 (af te geven aan een van de bestuursleden) 

 

Opgave persoonlijke gegevens (*) doorhalen wat niet van toepassing is 

Naam  ________________________________________  Roepnaam  _______________________  

Adres  ________________________________________  Man/Vrouw (*) 

Postcode  ________________________________________  Woonplaats  _______________________  

Telefoonnummer  ___________________________________  Geboortedatum  _______________________  

e-Mailadres  _________________________________________________________________________________  

Spelervaring Ja/Nee (*), zo ja gespeeld bij  _______________________________________________________  

Datum  ___________________________________  Handtekening  ______________________________  

 (Niet invullen) 

Datum binnenkomst  ___________________________  Lid m.i.v.  ______________________________  

mailto:indeler@rebati.nl
http://www.rebati.nl/

