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JEUGD 

 
Vanaf 7 jaar kan je bij ons als jeugdspeler terecht.  

 
 
- Training op dinsdag: Voor beginnende/jongste jeugdspelers: 
van 17.30u tot 19.00u. Deze trainingen gaan door in de groene zaal. 
 
- Training op woensdag: Voor gevorderde jeugdspelers: 
Van 19.00u tot 20.30u. Deze trainingen gaan door in de blauwe zaal. 
 
 

Trainingen voor de jeugd gaan steeds door in de Sportstek,  
Nieuwstraat 60D en worden gegeven door een gediplomeerde trainer.  
Trainingen starten op dinsdag 6 en woensdag 7 september. 
In de schoolvakanties zijn er geen trainingen. De laatste training is op 
dinsdag 30 en woensdag 31 mei 2023.  
Indien er vragen of opmerkingen zijn in verband met de trainingen, 
kan u altijd terecht bij de trainers! 
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VOLWASSENEN 
 
- Speelmomenten competitiespelers en recreanten I 
 
Volwassenen kunnen zowel recreatief als competitief bij ons komen 
spelen. Dit zijn de speelmomenten voor volwassenen. Deze speelmo-
menten gaan door in de blauwe zaal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Speelmomenten recreanten II 
 

We hebben een aparte recreantenwerking op maandag, dinsdag en 
donderdag waarbij er geen inmenging is van competitiespelers. Dit 
zijn de speelmomenten in de groene zaal. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Al onze speelmomenten gaan door in de Sportstek, Nieuwstraat 60D.  
 
 

Maandag 20.00u - 23.00u 

Woensdag 20.00u - 23.00u 

Maandag 20.00u - 23.00u (4 terreinen blauwe zaal) 

Dinsdag 20.00u - 22.30u (4 terreinen) 

Donderdag 20.00u - 22.30u (volledige zaal) 
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Het bestuur van onze club 

Toon Bouchier 
(voorzitter) 

toon.bouchier@bcstekene.be 
0478/33.22.95 

Bart Soenen 
 

bart.soenen@bcstekene.be 
0471/32.83.96 

Marc Relaes 
 

marc.relaes@bcstekene.be 
0479/23.85.78 

Karen Relaes 
 

karen.relaes@bcstekene.be 
0474/50.84.90 

Annelies Seghers annelies.seghers@bcstekene.be 
0474/72.88.07 

Tobie Van Steenbergen tobie.vansteenbergen@bcstekene.be 
0479/96.66.47 

 

Activiteitenkalender 
 
 
Als club organiseren we ieder jaar een aantal clubactiviteiten. Hier vind 
je alvast een aantal data, verdere uitleg krijg je in de loop van het sei-
zoen. 
 
 Algemene vergadering: woensdag 26 oktober 2022 
 Familietornooi: zaterdag 26 november 2022 
 Nieuwjaarsreceptie: maandag 9 januari 2023 
 After work badminton: donderdag 23 maart 2023 
 Clubfeest: zondag 18 juni 2023 
 
 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wie interesse heeft, 
spreek gerust iemand van het bestuur aan. 
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Lid worden van Badmintonclub Stekene 
Iedereen kan lid worden van onze club, en dit vanaf 7 jaar. 
Het badmintonseizoen start op maandag 1 augustus 2022 en eindigt 
op woensdag 28 juni 2022. De trainingen voor de jeugd starten op 
dinsdag 6 en woensdag 7 september 2022 en duren tot eind mei 2023. 
 
 
 
Tarieven 
 
 Jeugd: tussen 7 en 18 jaar (geboren na 31/08/2004):   € 60,00 

(kan in mindering gebracht worden met de sportcheque van de gemeente) 
 Recreanten I (op maandag en woensdag)    € 75,00 
 Recreanten II (op dinsdag en donderdag)     € 75,00 
 Deelnemers aan officiële tornooien      € 110,00 
 Wie ingeschreven is in een competitieploeg    € 130,00 
 
 
Het lidgeld kan alleen betaald worden via overschrijving op het reke-
ningnummer van de club:    
 
                             IBAN BE92 0012 8952 0323 
                               BIC GEBABEBB 
Met vermelding ‘lidgeld 2022 + naam speler’ 
 
Belangrijk: Gelieve uw  inschrijving voor seizoen 2022 - 2023 
per mail te bevestigen aan bart.soenen@bcstekene.be. (Zowel voor 
jeugd - als volwassenspelers).  
 
Afhankelijk van de mutualiteit waar je lid van bent, kan je ook een ver-
mindering krijgen voor het lidgeld, vraag ernaar bij je mutualiteit! 
 
Ieder lid wordt automatisch aangesloten bij Badminton Vlaanderen. Dit 
is inbegrepen in het lidgeld. Het lidgeld dekt ook de kosten van de 
huur van de sporthal en ook de verzekering is inbegrepen.  Elk lid 
wordt verondersteld voor een eigen racket en shuttles te zorgen. 
 

http://bcstekene.be/
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Kalender 

Hier kan je de data vinden waarop de sporthal niet ter beschikking is, 
en er dus geen badminton is.  
 
 
 Maandag 15 augustus 
 Donderdag 18 augustus 
 Dinsdag 1 november 
 Woensdag 2 november 
 Donderdag 24 november 
 Maandag 26 december 
 Dinsdag 27 december 
 Woensdag 28 december 
 Donderdag 29 december 
 Maandag 2 januari 
 Dinsdag 3 januari 
 Dinsdag 24 maart 
 Donderdag 23 maart (After Work Badminton) 
 Maandag 10 april 
 Maandag 1 mei 
 Donderdag 18 mei 
 Maandag 29 mei 
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Inschrijvingsformulier 

Gelieve dit inschrijvingsformulier VOLLEDIG ingevuld terug te bezorgen aan het 
bestuur of bezorg deze gegevens ook via e-mail aan bart.soenen@bcstekene.be. 
Opgelet: je inschrijving is pas definitief na betaling van je lidgeld. 
 

Naam:  ____________________________________________________  

Voornaam:  ________________________________________________  

Straat: __________________________________________   Nr. ______ 

Postcode: __________  Gemeente: ______________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________  

Nationaliteit:  _______________________________________________  

Geslacht:       M                V  (omkring wat past) 

Telefoonnummer:  ___________________________________________  

E-mailadres: ________________________________________________  
(we houden jullie regelmatig van nieuwtjes op de hoogte via mail. Indien u dit niet wenst, kruis dan het volgende vakje aan:  □) 

 
Ik schrijf in als: 
□ competitiespeler 
□ recreant + tornooien 
□ recreant maandag—woensdag 
□ recreant maandag—dinsdag—donderdag 
□ recreant maandag—dinsdag—donderdag 10-beurtenkaart 
 

Handtekening:                                              Datum: ____________ 

_________________________________________________________ 

 

Aanvraag tot aansluiting van een minderjarige: 

Ondergetekende, vader/moeder/voogd (schrap wat niet past) van bovenvermel-
de minderjarige, stemt in met aansluiting bij BC Stekene. 
 
Naam ondertekende: _________________________________________ 

Handtekening:  

 

___________________________________ 

 
(□ Bij deze verklaar ik mij akkoord dat Badmintonclub Stekene vzw mijn gegevens mag gebruiken en bewaren 
voor interne communicatie. Jouw gegevens worden ook doorgegeven aan Badminton Vlaanderen.)  
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Blijf je graag op de hoogte van onze nieuwtjes?  
Volg ons op Facebook! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wil je onze club steunen? Je kan ons vinden op 
Trooper! 

Badmintonclub Stekene 


