Infobrochure
Badmintonclub Stekene
Seizoen 2018—2019

www.bcstekene.be

Trainingen


Jeugd:

Vanaf 7 jaar kan je bij ons als jeugdspeler terecht.
- Training op dinsdag: Voor beginnende/jongste jeugdspelers:
van 17.30u tot 19.00u. De training wordt gegeven door Franky Weyn
afwisselend met Donald Ryckaert en steeds in samenwerking met
Maurice Van Brussel, dit in de groene zaal.
- Training op woensdag: Voor gevorderde jeugdspelers:
Van 19.00u tot 20.30u. De training wordt gegeven door Donald
Ryckaert in samenwerking met Maurice Van Brussel, in de blauwe
zaal

Trainingen voor de jeugd gaan steeds door in de Sportstek, Nieuwstraat 60D.
Trainingen starten op dinsdag 4 september en woensdag 5 september.
Op onze website kan u zien wanneer de trainingen doorgaan.
Indien er vragen of opmerkingen zijn in verband met de trainingen,
kan u altijd terecht bij de trainers!



G-badminton:

Ook dit seizoen bieden we met G-badminton aan. Deze trainingen zullen doorgaan op maandag van 20.00u tot 21.30u en dit onder leiding
van Kimberly Hillaert.
Voor meer informatie hierover: vraag onze extra flyer aan iemand van
het bestuur!
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Volwassenen:

Volwassenen kunnen zowel recreatief als competitief bij ons komen
spelen. Dit zijn de speelmomenten voor volwassenen.
Maandag

20.00u—23.00u

Woensdag

20.00u—23.00u

- Competitie:

We organiseren als club opnieuw training voor competitiespelers.
Ook it jaar zal Franky Weyn de trainingen op zich nemen.
We zullen hier werken in 2 reeksen met verschillende doelen:

Reeks 1: slagvaardigheid:

Woensdag 3 – 10 en 17 oktober - woensdag 7 – 14 en 21 november – woensdag 5 – 12 en 19 december

Reeks 2: dubbel en gemengd:

Woensdag 9 – 16 en 23 januari – woensdag 6 – 13 en 20 februari
en woensdag 6 – 13 en 20 maart
Wie hieraan wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven en betaalt
hier ook extra voor. Leden betalen €30 per reeks of €50 voor beide
reeksen. Niet-leden die hieraan willen deelnemen betalen €50 per
reeks.

Al onze trainingen en speelmomenten zijn in de Sportstek, Nieuwstraat
60D.
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Het bestuur van onze club
Donald Ryckaert
Marc Relaes
Kim Godefroid
Toon Bouchier
Karen Relaes
Bart Soenen
Kjell De Troye
Caroline De Smedt

donald.ryckaert@bcstekene.be
0474/87.39.81
marc.relaes@bcstekene.be
09/346.99.52 of 0479/23.85.78
kim.godefroid@bcstekene.be
0497/68.95.01
toon.bouchier@bcstekene.be
03/766.31.29 of 0478/33.22.95
karen.relaes@bcstekene.be
0474/50.84.90
bart.soenen@bcstekene.be
0471/32.83.96
kjell.detroye@bcstekene.be
0477/61.53.96
Caroline.desmedt@bcstekene.be
0486/47.99.10

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 seizoen.







Avondmarkt: vrijdag 14 september 2018
Recreantentornooi: 25 november 2018
Clubweekend: 25 tot 27 januari 2019
Officieel tornooi: 16 en 17 maart 2019
After work badminton: 21 maart 2019
Clubfeest: zondag 30 juni 2019

Belangrijk: W ie m ee w il op clubw eek end, zal ook dit jaar al in
oktober moeten inschrijven en betalen!
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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 woensdag 1 augustus 2018 en eindigt
op woensdag 26 juni 2019. De trainingen voor de jeugd starten op
dinsdag 4 en woensdag 5 september 2018 en duren tot eind mei 2019.
Het lidgeld voor volwassenen en jeugd is verschillend. Vanaf dit jaar
maken we ook een onderscheid tussen wie competitie speelt en wie
enkel meedoet aan tornooien.

Wie tussen 7 en 18 jaar is (dus geboren na 31/08/2000) betaalt
€ 60,00
(kan in vermindering gebracht worden met de sportcheque van de gemeente)







Wie ouder is dan 18 jaar (dus geboren voor 01/09/2000) en enkel
recreatief speelt, betaalt
€ 90,00
Wie enkel deelneemt aan officiële tornooien en geen competitie
speelt, betaalt
€ 110,00
Wie ingeschreven is in een competitieploeg betaalt €130

Het lidgeld kan alleen betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer van de club:
IBAN BE92 0012 8952 0323
BIC GEBABEBB
Met vermelding ‘lidgeld 2018 + naam speler’
Belangrijk: Gelieve uw inschrijving voor seizoen 2018 -2019 per
mail te bevestigen via bart.soenen@bcstekene.be. (Zowel voor jeugd als volwassenspelers).
Afhankelijk van de mutualiteit waar je lid van bent, kan je ook een vermindering 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.
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Kalender
Hier kan je de data vinden waarop de sporthal niet ter beschikking is,
en er dus geen badminton is.












Woensdag 15 augustus 2018
Dinsdag 6 november 2018
Dinsdag 20 november 2018
Maandag 24 december 2018
Woensdag 26 december 2018
Maandag 31 december 2018
Woensdag 2 januari 2019
Maandag 22 april 2019
Woensdag 1 mei 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Maandag 10 juni 2019

Op de website wordt dit ook steeds heel consequent bijgehouden!
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Inschrijvingsformulier
Gelieve dit inschrijvingsformulier VOLLEDIG ingevuld terug te bezorgen
aan het bestuur. 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: □)

Handtekening:

Datum: ____________

_________________________________________________________
Aanvraag tot aansluiting van een minderjarige:
Ondergetekende, vader/moeder/voogd (schrap wat niet past) van bovenvermelde minderjarige, stemt in met aansluiting bij BC Stekene.
Naam ondertekende:
_________________________________________
Handtekening:
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Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
Bekijk dan regelmatig onze nieuwe website:

www.bcstekene.be

Onze sponsor:
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