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Badmintonclub Den Dijk 

Informatie over seizoen 2020 - 2021 

Beste badmintonliefhebber,  

 

Het huidige speeljaar loopt alweer op zijn einde, maar niet getreurd want het nieuwe staat voor de 
deur. Naar aanleiding hiervan sturen we jullie deze informatiebrief. Om het volgende speeljaar vlot te 
starten, willen wij je via deze weg alvast laten weten welke badmintonmogelijkheden er volgend jaar 
zullen zijn en je de mogelijkheid bieden om met voorrang en aan een voordeeltarief in te schrijven. 
Hiervoor heb je de tijd tot 24 augustus 2020. Indien je na 24 augustus betaald gelden andere hogere 
tarieven en kan je niet meer met voorrang inschrijven. 

Belangrijk! Mocht er in de loop van het jaar iets veranderd zijn aan jullie contactgegevens, gelieve 
ons hier dan zeker op de hoogte van te brengen via het online inschrijvingsformulier op de website 
zodat wij jullie steeds kunnen contacteren! 

Speeluren 

Onze speeluren voor volwassenen worden licht gewijzigd. Na een enquête hebben we beslist om het 
speelmoment op woensdag te schrappen en een nieuw speelmoment in te richten. U kan vrij komen 
spelen op volgende uren:  

 

Dag Uren Sporthal 

Maandag 19:00 – 21:30 Den Box 

Vrijdag 18:00 – 20:00 Den Dijk 

Zondag 20:30 – 23:00 Den Box 

 

 

Tijdens deze uren mogen jeugdspelers ook meespelen. Zij worden echter geacht om steeds voorrang 
te verlenen aan volwassen spelers indien er niet voldoende terreinen/spelpartners beschikbaar zijn, en 
indien zij jonger zijn dan 16 jaar dienen ze vergezeld te zijn van een volwassene. 
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Lidgeld 

Het coronavirus zorgde er voor dat we geen volledig seizoen konden badmintonnen. We voorzien 
daarom een extra kortingstarief van 20% (bovenop het kortingstarief voor tijdig inschrijven) voor 
leden die zich tijdig inschrijven. 

 

Statuut Volledig jaar 
(betaling voor 
24/8) 

Volledig jaar 
(betaling na 
24/8) 

Nieuwe 
leden 

Vanaf 
januari 

Vanaf 
maart 

Eindeseizoen 
juli - aug 

Recreant 
Jeugd zonder training 

88 euro* 104* euro 110 euro 80 euro 65 euro 30 euro 

Competitiespeler 120 euro* 136* euro 150 euro 110 euro   

10 euro ‘familiekorting’ vanaf het derde gezinslid, gedomicilieerd op hetzelfde adres. 

*kortingstarief Corona voor bestaande leden 

Betaling 

Ons rekeningnummer is :   BE23 3631 2307 8791   
op naam van:    BC Den Dijk 
Gelieve als mededeling te zetten:   Lidgeld 2020 - 2021 voor (naam, voornaam & 

Groep)  

Vergeet niet om te betalen voor 24 augustus om zeker te zijn van je plaats en om de 

familiekorting af te trekken als je daarvoor in aanmerking komt. 

Indien er nog vragen zijn, stuur gerust een mailtje (bc.den.dijk@gmail.com). Wij wensen jullie nog 
een aangename zomer en hopen jullie allemaal terug te zien vanaf begin september! 

 

Sportieve groetjes, 

Het bestuur 


