De Oranje Leeuw presenteert: ING Badminton
Bestemd voor medewerk(st)ers van ING-onderdelen in Amsterdam.
Voor het komende seizoen, dat van 26 augustus 2021 tot en met 26 mei 2022 loopt, willen wij u
uitnodigen voor een sportieve en gezellige inspanning.
Medewerk(st)ers, en een introducé(e), kunnen lid worden van de ING Badminton vereniging.
Wij spelen op de donderdag van 17.30 uur tot 20.00 uur in Sporthal Gaasperdam aan het
Ravenswaaipad te Amsterdam Zuidoost, nabij winkelcentrum Reigersbos.
Er kan op elk niveau worden gespeeld. Kom gerust eens een keer kijken. Naast de wekelijkse
speelavonden worden ook interne en externe toernooien georganiseerd.
Meer informatie nodig over ING Badminton? Ga naar de internetsite www.deoranjeleeuw.nl
De contributie bedraagt € 100,00 per seizoen en dient te worden overgemaakt naar rekening:
NL97INGB0698253647 t.n.v. ING Badminton t.a.v. R.F.J. Boon, Mijdrecht, o.v.v. naam en seizoen
2021/2022.

Aanmeldingsgegevens
Achternaam: ___________________________ Voorletter(s): ___________________
Voornaam: ____________________________ M/V: __________________________
Geboortedatum: ________________________ Personeelsnummer: ______________
Huisadres: ____________________________________________________________
Postcode + woonplaats: _________________________________________________
Telefoon werk/privé: ____________________________________________________
Locatiecode: __________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________
Datum: ______________

Handtekening: ______________________

NB. Lidmaatschap van de personeelsvereniging De Oranje Leeuw is verplicht.
De ING Badminton vereniging is een onderafdeling van personeelsvereniging De Oranje Leeuw.
Het lidmaatschap van De Oranje Leeuw kost slechts € 15,00 per persoon per jaar en wordt
automatisch van uw rekening afgeschreven. Daarmee kunt u tevens gebruik maken van de andere
activiteiten en aanbiedingen, die De Oranje Leeuw regelmatig voor haar leden organiseert. Met deze
sportieve vooruitzichten is het niet moeilijk lid te worden van de ING Badminton vereniging.
Het duidelijk en geheel ingevulde formulier dient gestuurd te worden naar:
Administratie personeelsvereniging De Oranje Leeuw
Ronsseweg 92, 2803 ZN Gouda

admin@deoranjeleeuw.nl
Stuur als je nog geen lid bent van De Oranje Leeuw ook het geheel ingevulde aanmeldingsformulier
voor de hoofdafdeling mee (te vinden op de internet- of intranetsite van De Oranje Leeuw).
Na vastlegging en controle wordt het formulier doorgestuurd naar de secretaris van de
badmintonvereniging, Berry Herman (Locatiecode: HBP F03).
Informatie over De Oranje Leeuw en haar onderafdelingen is te vinden op de internetsite
www.deoranjeleeuw.nl en op de intranet site van ING www.deoranjeleeuw.intranet
Het e-mailadres waar je ons kan bereiken is: info@deoranjeleeuw.nl

