WELKOM
Badmintonclub Denderleeuw vzw
stelt zich voor
Wie?
•
•
•

Een gezellige, actieve club met een sportief karakter
Ongeveer 160 leden, waarvan een 60-tal jeugdleden
6 competitieploegen: 3 herenploegen, 2 gemengde ploegen en 1
damesploeg

Bij ons kan u terecht
•
•
•

Vanaf 6 jaar
Als beginnende of ervaren speler
Als recreant of competitiespeler

Wij bieden
•
•
•

Trainingssessies op aangepast niveau voor jeugdspelers
Lessenreeksen voor ervaren en minder ervaren volwassenen
Vrije speelmomenten

Wij trainen
•
•

In sporthal A. Ottoy
Walleken 12
9470 Denderleeuw
Meer info verder in deze brochure

U kan ons bereiken
•
•
•
•

Via de bestuursleden (zie verder)
Via onze website: www.bcdenderleeuw.be
Via e-mail: bcdenderleeuw@gmail.com
Via facebook (link via www.bcdenderleeuw.be)
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Jeugd
Iedere woensdag en vrijdag worden trainingssessies aangeboden volgens
niveaugroepen A, B en C. Deelnemen kan vanaf 8 jaar.
Groep C: beginnende jeugdspelers
Groep B: betere jeugdspelers
Groep A: gevorderde jeugdspelers

Speeluren
Woensdag

18u00 – 19u30
19u30 – 21u00

Training voor groep A, B & C
Training voor gevorderde jeugdspelers

Vrijdag

18u00 – 19u00
19u00 – 20u30*

Training voor groep C
Training voor groep A & B

Zaterdag

10u30 – 11u30

Minibad (zie verder)

Zondag

18u00 – 21u00

Vrij spelen
GEEN TOEZICHT/BEGELEIDING

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van de sporthal, eindigt de training soms om 20u00.
Dit wordt tijdig meegedeeld.

Minibad
Speelse kennismaking met badminton, met een lager net en kleiner speelveld,
voor kinderen van 6 en 7 jaar. De nadruk ligt op basisvaardigheden en
basismotoriek, gecombineerd met de beginselen van badminton.
Trainingsmoment:
Zaterdagvoormiddag, van 10u30 tot 11u30
Inschrijven kan via jeugd@bcdenderleeuw.be, of rechtstreeks via een bestuurslid.

KYU – Shuttle Kids
KYU is een ontwikkelingstraject voor jonge (beginnende) badmintonners dat
loopt via gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn van badminton (van
beginner tot gevorderde speler) volgt. BC Denderleeuw neemt deel aan dit
project, om de jeugdspelers optimaal te kunnen begeleiden.
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Volwassenen
Zowel recreatieve als competitiespelers kunnen bij ons terecht.
Voor de beginners onder de volwassenen starten we elk seizoen met een reeks
initiatielessen waaraan vrijblijvend kan deelgenomen worden. Afhankelijk van de
interesse, volgt meestal ook een lessenreeks voor de verder gevorderden.
Verder hebt u als lid volgende mogelijkheden:
• Vrij spelen op één van onderstaande speelmomenten
• Deelname aan competitie (inschrijving in april)
• Deelname aan recreantentoernooien, officiële toernooien of activiteiten
• georganiseerd door de club

Speeluren
Maandag

19u30 – 20u30
20u30 – 22u00

8 terreinen ter beschikking
12 terreinen ter beschikking

Woensdag

19u30 – 22u00
19u30 – 21u00

Zondag

18u00 – 21u00

12 terreinen ter beschikking
Training voor competitiespelers en
gevorderde jeugdspelers
8 terreinen ter beschikking
voor jeugd en volwassenen*

* indien er competitie gespeeld wordt, worden 4 bijkomende terreinen voorzien voor de
competitiespelers

Periode juli – augustus
In augustus is er enkel speelgelegenheid op maandag en woensdag (niet op
zondag). In de maand juli is de sporthal gesloten (jaarlijks verlof).
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Lid worden?
•
•

Ieder kandidaat lid mag eerst 3x gratis en vrijblijvend komen uitproberen
of hij/zij deze sport graag beoefent.
Tijdens deze 3 sessies kan eventueel materiaal door de club ter
beschikking gesteld worden.

Praktisch
•

U spreekt één van de bestuursleden aan (zie verder) of vraagt aan de
zaalwachter om één van de bestuursleden aan te wijzen. Wij helpen u
graag verder!

•

Indien u beslist om aan te sluiten, vult u via onze website het
aansluitformulier in. Het formulier vindt u onder de tab “Welkom” > “Lid
worden”. Uw aansluiting is pas geldig nadat ook het lidgeld gestort wordt
op onze rekening.

•

Het lidgeld bedraagt 85 euro per jeugdlid, en 105 euro per volwassen lid.
Vanaf de betaaldatum bent u voor 12 maand aangesloten bij onze club.
Familieleden, wonende op hetzelfde adres, genieten per persoon van 7
euro korting.

•

Voor minibad bedraagt het lidgeld 60 euro per seizoen (start in
september).

•

Wij aanvaarden geen cash geld. Het inschrijvingsgeld dient via
elektronische overschrijving te gebeuren op rekeningnummer BE18 7371
0513 0865, met vermelding van de naam van het lid.

Inbegrepen in het lidgeld
•
•
•
•

Gratis club T-shirt (voor jeugdleden)
Verzekering
Aansluiting bij Badminton Vlaanderen
Trainingsmogelijkheden: +/- 160 speelmomenten per jaar
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Bestuur
Dagelijks bestuur
•
•
•
•

Jeugdbestuur

Algemene clubwerking
Ledenadministratie & financiële
zaken
Organisatie activiteiten
Competitie & toernooien

•
•
•

Schakel tussen dagelijks
bestuur, trainers en jeugd
Trainingen, groepsindeling,
jeugdtoernooien
Nevenactiviteiten jeugd

Dagelijks bestuur
Voorzitter Kim Vander Bracht
Gsm: 0479/55 01 44 – e-mail: info@bcdenderleeuw.be
Algemene info & vragen, clubwerking, toernooien
Secretaris Filip Nuyts
Gsm: 0473/34 48 77 – e-mail: secretaris@bcdenderleeuw.be
Ledenadministratie & toernooien
Penningmeester Noël Maes
Gsm: 0472/60 90 07 – e-mail: penningmeester@bcdenderleeuw.be
Lidgeld & betalingen, infobrochure
Competitie- & zaalverantwoordelijke Bart Famaey
Gsm: 0498/35 68 94 – e-mail: famaey.cousin@hotmail.be
Competitie, speeluren & sluitingsdagen sporthal,...
Jeugdverantwoordelijke Joeri De Bolle
Gsm: 0476/37 65 09 – e-mail: jeugd@bcdenderleeuw.be
Jeugdwerking, voorzitter jeugdbestuur
Recreantenwerking Stijn Van Droogenbroek
Gsm: 0489/18 08 50 – stijn.van.droogenbroeck1@gmail.com
Recreantentoernooien, algemene activiteiten
Bestuurslid Jeroen Lanckmans
Gsm: 0496/03 23 41 – e-mail: jeroenlanckmans@gmail.com
Website, Clubwerking & algemene activiteiten
Bestuurslid Nikie Geeroms
Gsm: 0477/69 86 44 – e-mail:
Clubwerking & algemene activiteiten
Bestuurslid Andres Vander Eecken
Gsm: 0486/02 59 17 – e-mail:
Clubwerking & algemene activiteiten
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Jeugdbestuur
Jeugdverantwoordelijke: Joeri De Bolle
Gsm: 0476/37 65 09 – e-mail: jeugd@bcdenderleeuw.be

•
•
•
•
•

Voorzitter jeugdbestuur
Schakel tussen jeugd, ouders, trainers en dagelijks bestuur
Organiseren van activiteiten
Coördinatie trainers
Groepsindeling

Trainers
Groep A
Bart Famaey
Groep B
Jeroen Lanckmans
Ho-Yin Tang
Groep C
Joeri De Bolle
Minibad
Kim Vander Bracht
Wendy Eylenbosch

Clubgegevens
Administratie
Badmintonclub Denderleeuw vzw
Acacialaan 17
9470 Denderleeuw

Rekeningnr. BE18 7371 0513 0865
www.bcdenderleeuw.be
info@bcdenderleeuw.be

Sporthal
Sporthal A. Ottoy
Walleken 12
9470 Denderleeuw
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Activiteiten
September
1 september 2019
4 september 2019
7 september 2019

Officiële start van seizoen 2019-2020
Eerste jeugdtraining van het seizoen
Eerste minibad-training van het seizoen

7 oktober 2019
23 oktober 2019

Start lessenreeks op maandag, voor beginners en nieuwe
leden
Familiedag

9 november 2019

Clubkampioenschap

4 december 2019
7 december 2019

Sinterklaasfeest (jeugd)
Sinterklaasfeest (minibad)

Oktober

November
December

Maart
7 maart 2020

Jeugdcup PBO

Mei
?? mei 2020

Halfcourttoernooi

Meer info?
Meer info omtrent deze activiteiten kan je steeds terugvinden op de
website/facebookpagina, of via één van de bestuursleden.
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Clubreglement
Het volledige clubreglement kan u bekijken op de website. Op vraag kan een
bestuurslid u ook een papieren versie bezorgen. Belangrijk: door lid te worden
van onze club verklaart u zich akkoord met alle punten uit dit reglement.
Jeugd:
www.bcdenderleeuw.be/jeugd/clubreglement-jeugd/
Volwassenen: www.bcdenderleeuw.be/volwassenen/clubreglement/

Sportkledij
Alle leden (volwassenen en jeugd) zijn verplicht sportkledij te dragen:
•

T-shirt (liefst club T-shirt), short (of rokje voor de dames),
sportsokken en sportschoeisel met witte zolen.

•

Alle andere kledij zoals jeans, ander schoeisel dan sportschoenen,
onverzorgde T-shirts,… kunnen niet.

•

Wedstrijden spelen in lange trainingsbroeken is (vooral voor onze
jeugdleden) niet toegelaten. Door ervaring weten wij dat degelijke trainingen
niet kunnen in dergelijke outfit.

•

Een trainingspak kan alleen voor de opwarming.

•

Echte sportievelingen zullen met deze maatregel geen moeite hebben,
en bevorderen hiermee de uitstralen en het respect voor onze sport.

Belangrijke punten uit het zaalreglement
•

Eten en andere dranken dan water zijn verboden in de zaal.
Wie graag een tussendoortje eet of iets anders wil drinken dan water,
kan dit in de inkomhal van de sporthal of in de cafetaria.

•

Sportschoeisel met witte zolen is verplicht op de sportvloer.

•

De club en de sporthal zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke diefstallen.
Hou uw materiaal/kledij in de gaten.

•

Het volledige zaalreglement is opgehangen in de inkomhal in de sporthal.
Ieder lid van BC Denderleeuw dient zich hieraan te houden.
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