
TERUG BADMINTON! EINDELIJK! 
Hoe lang is het ondertussen geleden, het lijkt wel een eeuwigheid, dat we in De Zevensprong genoten van een spelletje 
badminton? Bijna anderhalf jaar geleden, op 18 maart 2020, werden de allereerste corona-maatregelen in ons land ge-
nomen. Hoewel na deze strengste maatregelen geregeld aanpassingen en versoepelingen volgden, is er nu pas een 
écht perspectief om terug op een min of meer veilige manier te badmintonnen.  

Dit betekent dat we - indien er geen nieuwe opflakkering van het corona-virus is - het badmintonseizoen starten op 
woensdag 1 september 2021. EINDELIJK GOED NIEUWS! 

We verwelkomen je dan ook graag! 

Je kan dus terug komen badmintonnen…  en je krijgt de reeds eerder beloofde ‘corona-compensatie’.  

‘Corona-compensatie’ 
Concreet betekent deze compensatie dat jij tot en met december gratis lid bent én dus kan badmintonnen…  

Wij schrijven je in bij Badminton Vlaanderen, zorgen voor het nodige lidgeld én bijhorende verzekering tot eind decem-
ber. Dit houdt in dat we pas voor 2022 (van januari tot en met december) een ledenbijdrage vragen, zoals voorheen. (Je 
leest het goed: het lidgeld is en blijft nog hetzelfde als in 2019-2020…) 

Dus: je kan vanaf volgende week woensdag, 1 september, terug badmintonnen! Hieronder vind je informatie m.b.t. de 
heropstart van onze club. Lees deze informatie grondig door én volg ze op, wil je? Bedankt! 

HERINSCHRIJVING ALS LID: GRAAG METEEN! 
Als bijlage bij deze mail vind je een inschrijvingsformulier. Wil je dit invullen én meebrengen tijdens de eerste keer dat je 
terug komt badmintonnen? (We voorzien formulieren in de sporthal zodat je dit ook ter plaatse kunt invullen.) Dit is 
vooral belangrijk voor de verzekering, dus zorg dat je het formulier volledig invult! 

Belangrijk: als je ervoor kiest om nog niet te komen omdat je de corona-situatie voor jezelf nog onvoldoende veilig 
vindt, maar toch op termijn terug wil komen badmintonnen, vragen we je om het formulier zeker ook in te vullen én ons 
te bezorgen. Meerdere subsidies zijn immers afhankelijk van het aantal leden. Bezorg het formulier ons via mail, 
breng het even langs tijdens een speelmoment of stuur het naar: Dirk Janssens - Rooimans 5E - 2323 Wortel. 

CORONAMAATREGELEN 
We volgen vanzelfsprekend de corona-maatregelen zoals ze in Vlaanderen - België gelden. Op dit moment kiezen we er 
dan ook voor om volgende maatregelen strikt op te volgen tijdens de speelmomenten: 

• Voor het vertrek naar De Zevensprong: 

• Je zorgt best voor een eigen flesje ontsmettingsmiddel zodat je dit veelvuldig kunt gebruiken tijdens je 
aanwezigheid in De Zevensprong (bij het binnenkomen, tijdens het spel… Kortom: in elke situatie waarbij je 
het nodig vindt om je handen te ontsmetten.). 

• Je zorgt voor een mondmasker dat je in De Zevensprong kunt gebruiken (zie verder). 

• Je trekt best je sportkledij al aan: er is een beperking op het aantal aanwezigen in de kleedkamers.  
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• Bij aankomst: 

• Je hebt een mondmasker op (en houdt dit op tot je op een badmintonterrein bent). 

• Je bezorgt bij de eerste keer je inschrijvingsformulier aan een bestuurslid.  

• Je kruist je naam aan op de namenlijst (zodat we weten wie er aanwezig is/was). 

• Je ontsmet je handen en vraagt een pluimpje aan het aanwezige bestuurslid. 

• Naar, op én van het speelterrein: 

• We verplaatsen ons in de zaal altijd met een mondmasker.  

• Het mondmasker kan af tijdens het spelen op het terrein. 

• Op het einde van je speeltijd: 

• Je zet je mondmasker terug op. Je zorgt ervoor dat je niets achterlaat. Je gooit het gebruikte pluimpje in 
de bak ‘Gebruikt’.  

• Je vertelt aan het bestuurslid dat je enorm hebt genoten van de badminton én dat je volgende keer zeker 
terugkomt. - knipoogje - 

De bestuursleden zien als corona-verantwoordelijken toe op de naleving van deze maatregelen.  

Met vragen, opmerkingen, suggesties m.b.t. de maatregelen kan je terecht bij clubvoorzitter Dirk Janssens, de corona-
coördinator van de club (Tel. 03 314 39 28 - Mobiel: 0474 84 45 47). 

KORTOM: We proberen zorg te dragen voor elkaar!

SPEELMOMENTEN: 
Vorig jaar meldden we reeds dat we helaas onze jongerenwerking tijdelijk stopzetten omdat we geen gekwalificeerde 
trainers vonden. We zijn er nog niet in geslaagd om er te vinden. Ons aanbod geldt dan ook voor jongeren vanaf 12 
jaar. Zij kunnen op woensdag tussen 18.30 en 20.00 uur komen badmintonnen tijdens ‘vrij spel’. We voorzien voor deze 
jongeren van 12 tot 16 jaar én voor de anderen tijdens het seizoen een (beperkt) aantal initiatielessen. 

Dit betekent concreet dat ons aanbod er als volgt uitziet: VRIJ SPEL:  

woensdag:  18.30 - 20.00 uur: vrij spel: 12- tot 16-jarigen 
woensdag: 19.30 - 22.00 uur: vrij spel: + 16-jarigen en volwassenen 
zaterdag: 10.00 - 12.00 uur: vrij spel: 12- tot 16-jarigen, + 16-jarigen en volwassenen 
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START VAN HET SEIZOEN 2020-2021 
woensdag 1 september 2021 van 18.30 - 20.00 uur (12- tot 16-jarigen) 

woensdag 1 september 2021 van 19.30 - 22.00 uur (+ 16-jarigen en volwassenen) 
zaterdag 4 september 2021 van 10.00 - 12.00 uur (12- tot 16-jarigen, + 16-jarigen en volwassenen) 

Hou het veilig, voor jezelf en je dierbaren én voor alle andere mensen… 
En… Hou jullie gezond en blijf in beweging. Tot volgende week?



Beste sportieveling 

Breng dit formulier volledig ingevuld mee wanneer je voor het eerst komt badmintonnen. Geen printer? Geen 
probleem: je kan dit formulier ook van ons krijgen in de sporthal zodat je het ook ter plaatse kunt invullen! 

Tot… Binnenkort? Toch? 

Frank, Frits, Jan, Pat en Dirk 
Badmintonclub Hoogstraten - bestuur 

 

BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN 

BADMINTON SPEEL JE SAMEN! 

HERINSCHRIJVINGSFORMULIER 
01/09/2021 - 31/05/2022 

VOORNAAM: NAAM:

GEBOORTEDATUM: GESLACHT:       V            -           M

STRAAT - NR. : POSTNR - GEMEENTE: 

TELEFOON/GSM: MAILADRES:

NATIONALITEIT: TELEFOON/GSM: 
(van ouders -16 jarigen)

CATEGORIE BADMINTON: 12-16-JARIGE    -    +16-JARIGE / VOLWASSENE   -    G-BADMINTON VOSSELAAR

Ik verklaar hierbij dat het bestuur van BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN (VINK AAN):


deze gegevens mag gebruiken binnen de clubwerking (inschrijving bij Badminton Vlaanderen, 
ledenadministratie, informatieve mails,…).


foto’s of films van mij en/of mijn kind(eren) mag maken tijdens activiteiten/speelmomenten en mag publiceren 
op de website van de club, Facebook of andere media.


DATUM en HANDTEKENING 
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