
Bijna 2020… 
De eindejaarsperiode komt snel dichter. We willen jullie kort even informeren over onze 
clubwerking voor de maanden december en januari: 

GEEN BADMINTON! 
WOENSDAGEN: 25/12/2019 - 01/01/2020 
ZATERDAGEN: 28/12/2019 - 04/01/2020 - 18/01/2020 

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 
Voor iedereen die lid is van januari tot en met december ligt er in de sporthal een envelop 
klaar met het verzoek om het lidmaatschap van onze club te verlengen. We vragen je in dat 
geval om zo snel mogelijk het lidgeld te betalen zodat we in de kerstvakantie onze 
administratie in orde kunnen maken. Dit is in het bijzonder belangrijk voor je lidmaatschap 
bij Badminton Vlaanderen, waarbij je dan ook bent verzekerd. Dus… Ja, graag, snel… 

Bedankt! 

JEUGDWERKING - TRAINERS 
Recent liet Joost, onze jeugdtrainer van Groep 2 (woensdag), weten dat hij verhuist naar 

Nederland. Joost geeft nog training tot aan de kerstvakantie maar daarna kan hij - tot zijn 
eigen spijt - de trainingen aan Groep 2 van de jeugd niet meer verzorgen. We zochten en 

vonden een (tijdelijke?) oplossing: bestuurslid Pat zal vanaf januari 2020 de trainingen mee 
verzorgen. We zijn er nog niet helemaal uit wie welke groep voor zijn/haar rekening neemt, 
maar dat zal dan één van de eerste ‘verrassingen’ van het nieuwe jaar zijn… - knipoogje - 

Ondertussen volgt trainster Femke sinds september een cursus ‘initiator badminton’ zodat 

ze samen met Pat én Charlotte de trainingen van onze kinderen/jongeren nog beter kan 
maken… 

Maar… Ken je iemand die een geknipte trainer/trainster badminton voor kinderen / 
jongeren is of kan worden? Breng ons met hem/haar in contact. We zoeken immers één of 

meerdere trainers om te kunnen garanderen dat onze jeugdwerking blijft bestaan. Femke 
en Charlotte zullen volgend schooljaar aan een hogeschool/universiteit studeren en 
mogelijk minder of geen tijd meer hebben voor de trainingen…  

Dus… Indien je iemand kent of… indien je zelf mee de trainingen wil verzorgen: GRAAG! 

Neem contact met ons op!  
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IN DIT NUMMER: 

SHUTTLE KIDS! 

OPGELET!!! 
GEEN badminton 
op 25 en 28 
december 2019 én 
op 1, 4 én 18 
januari 2020! 

NIEUWS VAN DE 
TRAINERS! 

T-SHIRTS: 
LEVERING 
BADMINTON OP 
ZATERDAG: OOK 
VOOR JOU? 
NIEUWJAAR… 
ZIE KAARTJE…!

BADINFO 2019-2020 - 3 
NIEUWSBRIEF - BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN

BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN 17 DECEMBER 2019



T-SHIRTS… 
Bestuurslid Jan bestelde ondertussen de T-shirts. Indien jij er bestelde, zal je die kortelings wel ontvangen tijdens een 
speelmoment. Je krijgt achteraf een mail met het te betalen bedrag én ons rekeningnummer… 

MINIBAD(MINTON) WORDT SHUTTLE KIDS! 
Op zaterdag zorgen we al meerdere jaren voor een 

sportief aanbod voor onze allerjongsten (jongens en 
meisjes van 6 t.e.m. 9 jaar). Dit aanbod bestaat tot aan 

de kerstvakantie uit de projecten MultiMove en 
MiniBad(minton) van Badminton Vlaanderen. Het project 
MiniBad(minton) wordt vanaf januari door Badminton 

Vlaanderen vervangen door ‘Shuttle Kids’, bedoeld voor 
onze jongsten.  

SHUTTLE KIDS is een project van Badminton 

Vlaanderen in samenwerking met de universiteiten van 
Gent en Leuven en is gebaseerd op het principe van 

duurzame motivatie (coachen met de M-factor) en fair 
play.  

Aan de hand van vijf trajecten, elk voorgesteld door een 

kleur (geel, oranje, rood, paars en blauw), krijgen  
k i nde ren t ip s en oe fen ingen om te ( l e ren ) 

badmintonnen. Elk traject is opgebouwd uit zes pijlers: 

motorische vaardigheden, grepen, houdingen, 

slagtechniek, voetenwerk en tactiek.  

Door in dit project te stappen, hopen we om onze 
jongsten nog beter te ondersteunen in hun motorische 

ontwikkeling, in het bijzonder bij het badmintonnen. We 
zijn benieuwd wat jullie na enige tijd ervan vinden! 

ZAT. 10.00 - 12.00 UUR: OOK VOOR JOU! 
We hebben recent een WhatsApp-groepje opgericht waarbij alle leden kunnen melden dat ze op zaterdag 
zullen komen badmintonnen. Als lid van het groepje weet je zo of er andere volwassenen zullen zijn, 

waardoor je allicht sneller zult kiezen om je zaterdagvoormiddag sportief door te brengen.  

Wil JIJ lid worden van dit WhatsApp-groepje, laat het ons dan weten. Wij nemen ons nu al voor om meer 

dan vroeger ook op zaterdag te komen… En… Zien we jou daar ook (meer)…?!?
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HALLO, MET HET BESTUUR… 
Vragen, suggesties, opmerkingen…? Aarzel niet om ons aan te spreken, ons te mailen te bellen…!  

Of… Kom bij in het bestuur: vele handen maken het werk licht(er). Je bent in ieder geval van harte welkom! 

We wensen jou en je dierbaren alvast  
fijne feestdagen en een prachtig én sportief 2020!

PAT   FRANK    DIRK    FRITS     JAN
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