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Badminton speel je samen!
We vinden het belangrijk dat iedereen ruime kansen krijgt om te badmintonnen.
We rekenen er dan ook op dat iedereen bereid is om op vraag anderen te laten
meespelen wanneer alle terreinen bezet zijn en je nog geen dubbelspel speelt. Dit
doet zich soms eens voor op een woensdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur.
Maar ook ‘omgekeerd’: kan je niet meteen badmintonnen of ben je later aarzel
dan niet om te vragen of je mag meespelen op een terrein waar je er nog bij kan
om te dubbelen.
Heb je graag een enkelspel? Dit kan geregeld al om 20.00 uur maar soms kan het
gebeuren dat er pas later op de avond plaats voor vrij is. In ieder geval: wanneer
het druk is, gaat dubbelspel voor op enkelspel.

T-SHIRTS
Bestellen kan
bij bestuurslid JAN!
(zie verder)

KALENDER
Af en toe is er
geen badminton:
noteer de datums
op je kalender (zie
verder)!

Met deze afspraken hopen we om onze slogan ‘Badminton speel je samen!’ zo
goed mogelijk waar te maken. Alvast dan voor jullie begrip én engagement!

INITIATIELESSEN: 6, 13 ÉN 20 NOVEMBER 2019
Op bovenstaande woensdagen kunnen alle volwassenen tussen 20.00 en 21.00
uur initiatielessen volgen. Frank Van den Bergh en enkele andere bestuursleden
plannen om onder meer jouw opslagtechniek, je slagen én je positiespel NOG
beter te maken! We trachten aan te sluiten bij jouw ‘niveau’!
Wil je deze initiatielessen volgen? SCHRIJF JE VLUG IN!
Mail je deelname naar bcho.penningmeester@gmail.com. Tot dan?

T-SHIRTS…
Twee keer per seizoen zorgen we voor een
groepsaankoop van T-shirts en shorts. Jullie
kunnen NU bestellen… Interesse? Dat mag!
Je kan bij bestuurslid Jan bestellen! Hij heeft
je mogelijk al aangesproken. Indien niet:
spreek hem aan en vraag een bestelformulier.
Bij genoeg interesse bestellen we voor de
dames een shirt met een V-hals in plaats van
een O-hals (of zoiets).
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NOG
BETER
BADMINTONNEN?
VOLG LESSEN BIJ
FRANK!
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KALENDER: GEEN BADMINTON!
Er is tijdens een seizoen enorm veel speelgelegenheid. Bijna elke woensdag én elke zaterdag kan je naar
hartelust badmintonnen. Hieronder vind je de datums waarop er dit seizoen echter geen speelgelegenheid
is en waarop je dus iets anders (sportiefs) kan doen. Het gaat om dagen in schoolvakantieperiodes en om
dagen waarop VTI Spijker de sporthal zelf gebruikt of verhuurt aan verenigingen.
Noteer ze alvast op je eigen kalender zodat je niet voor een gesloten (sporthal)deur staat!
WOENSDAGEN: 2019: 30/10 - 25/12 —- 2020: 01/01 - 26/02 - 08/04 - 15/04
ZATERDAGEN: 2019: 02/11 - 28/12 —- 2020: 04/01 - 18/01 - 29/02 - 11/04 - 18/04

HET BESTUUR IS ER VOOR JOU!
Vragen, suggesties, opmerkingen…? Aarzel niet om bij ons aan te kloppen! Of… Kom bij in het bestuur: vele
handen maken het werk licht(er). Je bent in ieder geval van harte welkom!

WWW.BCHOOGSTRATEN.BE
https://www.facebook.com/bchoogstraten/

LIDGELD 2020!

PAT FRANK

DIRK

FRITS

JAN

De meeste leden van onze club betalen lidgeld van januari t.e.m. december. Ben jij in dit geval? Dan ontvang je
van ons kortelings een brief met de vraag om je lidmaatschap te vernieuwen. We vragen je om de betaling van
het lidgeld uit te voeren TEGEN 31 DECEMBER 2019! Zo ben je én blijf je lid van onze club!
Een gedeelte van het lidgeld krijg je terugbetaald van je ziekenfonds. Vraag een formulier/attest aan ons!
CATEGORIE

Betalingsgegevens:
Rekeningnummer: BE64 8508 7669 1452
Naam: Badmintonclub Hoogstraten vzw
Vermeld je naam, geboortedatum en je categorie!

BEDRAG
(HELE SEIZOEN)

Volwassene recreatie (16+)

€ 75 ,00

Volwassene competitie (16+)

€ 95 ,00

Jeugd (9 tot 16)

€ 75 ,00

MultiMove/MiniBad (6 tot 9)

€ 65 ,00

Nieuw in onze club én je wil lid worden? Dat kan! Vraag een inschrijvingsformulier tijdens een speelmoment aan
een aanwezig bestuurslid of… ga naar ‘LID WORDEN’ op www.bchoogstraten.be!
Download het inschrijvingsformulier, vul het in, handteken het én bezorg het ons op papier of per mail!
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