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ZOMER
Tot eind juni én
vanaf 1 augustus
kunnen alle
volwassenen op
woensdag van
20.00 tot 22.00
uur badmintonnen
in De Zevensprong.

Seizoen 2018-2019
Samen bouwen aan de club - een nieuw bestuur
Tijdens het voorbije seizoen gaven de bestuursleden aan dat ze de fakkel wilden
doorgeven. En ja, in deze voor iedereen ‘drukke tijden’ kwam er weinig reactie op
hun vraag om bestuurslid te worden.

SEPTEMBER
Op 5 september
start het nieuwe
seizoen (zie verder).

Maar… Géén badminton meer in Hoogstraten…?!?
Wij vonden dat dat niet kon, voor de jeugdspelers én voor de volwassen spelers
en ja, toegegeven, ook voor onze eigen fysieke conditie…
Wij besloten dan ook om met enkele ‘straffe knarren’ ‘een nieuw bestuur’ te
vormen. ‘Wij’ zijn Jan Brusselaers, Frits De Prins, Dirk Janssens, Pat Mathysen
en Frank Van Den Bergh.
(Indien je graag mee wilt besturen: VAN HARTE WELKOM! Laat het ons weten!)
We zijn nog maar een eerste keer samengekomen om de grote lijnen voor de club
uit te zetten… We willen er heel zeker voor zorgen dat jullie tijdens het seizoen
2018-2019 verder kunnen genieten van die mooie én intensieve sport, die
badminton zeker is. Dit betekent dat we voorlopig de werking, zoals tijdens het
voorbije seizoen, verder zetten. Maak je dus geen zorgen!
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PRIVACY
Er zijn nieuwe
regels m.b.t. de
privacy. Lees de
tekst op blz. 2
aandachtig!
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Je zal nog wel tot in september moeten wachten
vooraleer we je kunnen vertellen hoe we de
clubwerking in de toekomst zien, welke taken we elk
voor onze rekening nemen…
Kortom: geef ons nog even de tijd om het nieuwe
seizoen voor te bereiden…
Sporthal VTI Spijker
De Zevensprong
Gelmelstraat 62
2320 Hoogstraten

SEIZOEN 2018-2019
Een nieuw seizoen, voor iedereen,
jong en oud(er)!

Terwijl onze jeugdleden ravotten, fietsen,
zwemmen, spelen… en zo voor voldoende

Het nieuwe seizoen begint op woensdag 5
september 2018 (zie de uurregeling hieronder).

lichaamsbeweging zorgen, is het voor de
volwassenen allicht een grotere uitdaging om ‘in

We zien jullie graag terug in De Zevensprong!
En… Heb je familie, vrienden, kennissen… die ook

conditie’ te blijven. Daarom kan je in De
Zevensprong op woensdag tussen 20.00 en

wel zouden genieten van badminton? Spreek hen
aan, nodig hen uit om te komen kennismaken met

22.00 uur badmintonnen tijdens de maanden juni
én augustus. (Niet in juli én op 15 augustus!)

onze zalige sport!

WOENSDAG

ZATERDAG

18.30 - 20.00 uur (training)

10.00 - 12.00 uur (vrij spelen)

20.00 - 22.00 uur

10.00 - 12.00 uur

MINIBAD

-

10.00 - 11.00 uur

G-BADMINTON

-

11.00 - 12.00 uur

JEUGD
VOLWASSENEN

NIEUWE PRIVACYWETGEVING VANAF 25 MEI 2018!
Vanaf 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese privacywetgeving in
werking. Hierdoor zijn we verplicht om jouw persoonsgegevens nog
beter te beheren en te beveiligen. We gaan er dan ook zorgzaam mee
om. We gebruiken jouw gegevens (naam, adres, geboortedatum,
mailadres) enkel om ons ledenbestand te beheren, om je lid te maken
bij Badminton Vlaanderen, om je te mailen met nieuws uit de club én
om jou deze badinfo te bezorgen.
Ga je hiermee akkoord, dan hoef je verder niets te doen.
Wil je niet dat we jouw gegevens bewaren en gebruiken voor de
werking van de club? Stuur ons een mail via leden@bchoogstraten.be
en wij verwijderen jouw gegevens uit ons ledenbestand.
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