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BC Rillandia Smashers 

opgericht, 1 januari 1959 
Aangesloten bij Badminton Nederland 

K.v.K. te Middelburg 
onder nr.  40310115 

 
 
Geacht nieuw lid, 
 
Hartelijk welkom bij onze vereniging  BC Rillandia Smashers. 
Hieronder volgen enkele gegevens die voor u van belang zijn bij toetreding tot onze 
badmintonvereniging. 
 
Lidmaatschap 
In de maand van toetreding wordt u lid van onze vereniging en zal het lidmaatschap stilzwijgend worden 
verlengd tot opzegging van het lidmaatschap. De contributie bedraagt:  

- Senioren  Kruiningen  € 11,00 per maand (= € 132,00 per jaar)  
- Rilland / woensdagmiddag Kruiningen € 8,50 per maand (= € 102,00 per jaar) 
- Jeugdleden tot 18 jaar  € 9,75 per maand (= € 117,00 per jaar)  

In de zomermaanden, rond de schoolvakanties, is er geen mogelijkheid om te badmintonnen aangezien 
we dan de zaal niet huren. Wel bestaat er in die periode de mogelijkheid om bij sommige Zeeuwse 
verenigingen tegen betaling te badmintonnen.  
Tevens bieden we een winter abonnement aan. Voor bv tennisspelers die in de winter toch actief willen 
blijven is er de mogelijkheid om in de periode november tot en met maart 3 maanden te komen 
badmintonnen. Kosten voor dit abonnement bedragen € 25,00. U wordt niet aangemeld als lid van 
Badminton Nederland, maar mag aan alle activiteiten deelnemen die onze vereniging organiseert. 
 
Als Badminton Nederland-vereniging hebben wij de verplichting om elk lid aan te melden bij de bond. 
De kosten hiervan zijn voor rekening van de leden. Dit is jaarlijks terugkerend, en bedraagt voor zowel 
senioren als voor junioren € 18,00 per jaar. De afdracht vindt plaats aan de hand van het ledenbestand 
op 1 december van het voorgaande jaar. Meldt u zich na deze datum af dan bent u tevens de 
bondscontributie voor het volgend jaar verschuldigd.  
 
Betaling van contributie en de jaarlijkse bondsbijdrage dient dit bij voorkeur via een automatische 
doorlopende machtiging plaats te vinden. Hierbij machtigt u de vereniging om een incasso-opdracht te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie en 
één maal per jaar de bondsbijdrage. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 
weken laten terugboeken. Deze manier van betalen scheelt ons veel tijd en geld. Voor nadere informatie 
kunt u zich wenden tot onze penningmeester. 
 
BETALING: Rabobank Kruiningen nr. NL 89 RABO 0334 0109 69 t.n.v. Rillandia Smashers te Kruiningen. 
Wilt u bij betaling vermelden of dit contributie/ bondsgeld of iets anders is. U mag ook per kwartaal, per 
half jaar of zelfs jaarlijks uw contributie betalen, maar dan wel vooraf.  
 
Opzegging van uw lidmaatschap van de vereniging dient altijd SCHRIFTELIJK of per e-mail te geschieden 

aan de ledenadministratie, Monica de Munck-Looij (ledenadministratie@bcrillandiasmashers.nl), en 
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na de maand, waarin opzegging heeft 
plaatsgevonden. 
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Informatie 

Op onze website www.bcrillandiasmashers.nl is meer informatie te vinden over onze vereniging en 
welke mogelijkheden we kunnen bieden. Hier zijn ook onze statuten en huisregels te lezen. 

Ook op Facebook zijn vele foto’s te vinden op badmintonclubrillandiasmashers. 
 
 
Algemene Verordening Gegevensverwerking 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. BC Rillandia Smashers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op onze website is een 
privacyverklaring opgenomen waarop u kunt lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke 
rechten u heeft. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter / secretaris: Paul van Gils,  
 Welhoekstraat 8, 4416 BH Kruiningen    Tel. 0113-383244 
Penningmeester: Robert de Kraker, 
 Fahrenheitstraat 7, 4416 DD Kruiningen  
Ledenadministratie Monica de Munck-Looij,  

Marconistraat 28, 4416 DE Kruiningen    Tel. 0113-382920 
Jeugdzaken + contact- Marc de Kort,  
persoon spelers Rilland: Roerdomp 13, 4411 GB Rilland     Tel. 0113-560631 
Activiteiten: Peter Koster,  
 Ter Doest 10, 4413 GL Krabbendijke     Tel. 0113-268896
  
Als bestuur kunnen wij altijd helpende handen gebruiken, dus als u belangstelling heeft om iets extra’s 
te doen binnen een jeugdcommissie, evenementencommissie of wat dan ook, laat het ons s.v.p. even 
weten. Iedereen is welkom met nieuwe ideeën of wensen. 
 
De volgende personen zijn geen lid van het bestuur, maar zijn wel zeer belangrijk binnen de vereniging: 
Onze trainer: Marco de Kraker,  

Bredam 16, 4416 HJ Kruiningen     Tel. 06-13431184 
Competitieleider senioren  Ellen de Kraker,  
beheerder website: Fahrenheitstraat 7, 4416 DD Kruiningen    Tel. 0113-381263 
 

Wij wensen u veel plezier toe bij onze vereniging. 
 
 

 


