Badmintonclub Den Dijk

Informatie over seizoen 2022-2023
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 21 augustus 2022. Indien je na 21 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 van op de hoogte te brengen via het online inschrijvingsformulier op de website
zodat wij jullie steeds kunnen contacteren!

Speeluren
Dag

Uren

Sporthal

Maandag

19:00 – 22:00

Den Box

Vrijdag

18:00 – 20:00

Den Dijk

Zondag

19:30 – 21:30

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.
In geval van overmacht kan het zijn dat er enkele spelmomenten wegvallen.

Lidgeld
Statuut

Volledig jaar
(betaling voor
21/8)

Volledig jaar
(betaling na
21/8)

Nieuwe
leden

Recreant
Jeugd zonder training

120 euro

140 euro

140 euro

Competitiespeler

170 euro

190 euro

190 euro

10 euro ‘familiekorting’ vanaf het derde gezinslid, gedomicilieerd op
hetzelfde adres.
15 euro korting voor leden die bij Badminton Vlaanderen onder een
andere club ingeschreven zijn.

Betaling
Ons rekeningnummer is :

BE23 3631 2307 8791

op naam van:

BC Den Dijk
Lidgeld 2022-2023 voor (naam, voornaam & Groep)

Gelieve als mededeling te zetten:

Vergeet niet om te betalen voor 21 augustus om zeker te zijn van je plaats en om de
familiekorting af te trekken als je daarvoor in aanmerking komt.
Voor terugbetaling van de mutualiteit geef je een ingevuld papier af aan iemand van het bestuur.

ASL Racketsport & spel
We zijn ook verheugd om mee te delen dat vanaf volgend seizoen BC Den Dijk en ASL Racketsport &
Spel een partnership aangaan.
Wat is ASL Racketsport & Spel?
Je kan bij ASL Racketsport & Spel terecht voor gespecialiseerd advies omtrent de aankoop van
badmintonmaterialen (rackets, schoenen, shuttels, …) en overige racketsporten. Daarnaast is er ook
een uitgebreid aanbod aan toffe gezelschapspellen. De shop wordt uitgebaat door Stijn Lenaerts en
kan je vinden op het internet https://www.racketsportenspel.be/. Je kan de winkel ook fysiek
bezoeken op volgend adres: Schoonderbeukenweg 15, 3202 Rillaar; wel even de openingsuren
checken.
Wat zit erin voor mij als BC Den Dijk lid?
● 5% ledenkorting op de volledige winkel (badminton, padel, tennis, gezelschapsspellen….)
met uitzondering van enkele zaken zoals snaren en shuttels. Dit is voorlopig enkel voor
aankopen in de winkel zelf, maar het is de bedoeling dat dit in de loop van het seizoen ook
voor de webshop mogelijk wordt.
● Scherpe shuttelprijzen
● Deskundig advies omtrent badmintonmateriaal
● Het opzet om 1x per jaar een clubstand te organiseren op een speelmoment waarbij
badmintonmateriaal kan getest worden (nog te concretiseren in overleg met Stijn Lenaerts,
ASL)

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

