Seizoen 2016 – 2017

Nieuwe Seizoen!
Onze badmintonclub is er voor iedereen die houdt van een brok leuke
ontspanning en beweging. We spelen recreatief badminton en er is
gelegenheid om af en toe een tornooitje mee te pikken (geen verplichting!).
We zijn aangesloten bij de Gezinssportfederatie (GSF) en jouw aansluiting
bij onze club levert je meteen een gratis lidmaatschap op bij GSF. Tevens is
de club ook erkend door de gemeente Hamme.

Er is een uitgebreid aanbod aan speelmomenten.
Hierbij een overzichtje:
woensdagavond

20-22u
(10 terreinen / zomervakantie 6
terreinen)

vrijdagavond

19-21u
(10 terreinen / zomervakantie 4
terreinen)

zaterdagmorgen 11-12u30
(van 17 september 2016 tot 29 april
2017 op 4 terreinen)

Op woensdag en vrijdag kan je aansluiten vanaf 14 jaar tot …? Jeugd -14 jaar
is welkom op zaterdag en kan tijdens vakantieperiodes ook op de andere dagen
komen spelen.
Op de data dat we niet spelen wordt telkens een mailtje gestuurd. Hou dus je
mailbox in het oog. Ontvang je geen mails van de club? Laat het ons weten,
wellicht hebben we je mailadres (nog) niet of is er een foutje in geslopen!

Wat krijg je als lid van onze club?






Je kunt 3 keer badmintonnen per week: ruim 5 u speelkansen!
je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens het uitoefenen
van je sport op de aangeboden speeldagen alsook op de
nevenactiviteiten door de club georganiseerd
gebruik shuttles
eventuele deelname aan initiatielessen (bij voldoende
belangstelling)
veel sportfun en ander plezier

Overzicht lidgeld
Jaarlidgeld per persoon vanaf 1/9/2016 (tot 1/9/2017)

Lid
Gezinsbond
+18 jaar

Niet lid
Gezinsbond
+ 18 jaar

Lid
Gezinsbond
-19j. of 2e
gezinslid

Niet lid
Gezinsbond
-19 j. of 2e
gezinslid

Jeugd -16 j.
enkel
zaterdag +
vakantieperiodes op
woensdag en
vrijdag

55 €

65 €

45 €

55 €

25 €

Lidgeld per gezin

Lid
Gezinsbond

Niet lid
Gezinsbond

135 €

160 €

95 €

125 €

Nieuwe aansluitingen vanaf 1/1/2017
40 €

50 €

30 €

40 €

20 €

Nieuwe aansluitingen vanaf 1/4/2017
betalen het lidgeld voor volgend seizoen en spelen tot half augustus gratis

Mogen we je vragen om het passende lidgeld vóór 15 september te storten
op rekeningnummer (IBAN) BE49 1438 5443 1271 (BIC) GEBABEBB van BC
Haminton 85 met vermelding “lidgeld 16-17 + naam en voornaam”. Gelieve,
indien van toepassing, alle namen van je gezin te vermelden. Graag ook
lidnummer Gezinsbond vermelden voor korting, indien van toepassing.

Belangrijk: Verschillende mutualiteiten betalen een deel van het
inschrijvingsgeld terug. Informeer hier zeker eens voor bij jouw
mutualiteit. Vraag een formulier en laat het invullen in de club!

Wat moet ik weten i.v.m. de speelmomenten?
Badminton spelen doe je uiteraard in sportkledij. Denk er ook aan dat je in de
sporthal de terreinen niet mag betreden in sportschoenen met gekleurde
zolen. De controle op de zaal is de verantwoordelijkheid van de cafetariauitbaters. Zij houden steeds een oogje in het zeil. Tevens kijken ze toe op het
respecteren van het tijdig beschikbaar zijn / stellen van de sporthal.
Welke kleedkamer op welke speeldag beschikbaar is, vind je op het bord aan
de linkerkant als je de gang van de kleedkamers binnenkomt.
Wanneer de kleedkamers worden gesloten
tijdens het badmintonnen, wordt de sleutel
op de rode brandweerkast in de zaal gelegd
(vlakbij de deur in de zaal). Na het douchen
sluit de laatste persoon de kleedkamer en
geeft de sleutel weer af in de cafetaria of
spreekt af met de zaalwachter.
Wees er verder aandachtig op om tijdens de
speelmomenten
geen
waardevolle
voorwerpen in de kleedkamers achter te
laten.
De terreinen opstellen en afruimen is uiteraard de verantwoordelijkheid van
ieder lid. Hoe meer helpende handen, hoe vlugger het gedaan is.
Laat aub ook geen afval (kapotte shuttles, lege plastic flesjes, ...)
rondslingeren in de sporthal. Er zijn voldoende vuilnisemmers in de
kleedkamers en in de gang. Bedankt om hier verder aan mee te helpen.
Alle terreinen worden met 4 spelers bezet (dubbelspel). Indien er weinig
opkomst is en er terreinen vrij zijn, kan uitzonderlijk een partijtje enkelspel
gespeeld worden. Na een lichte opwarming (het inslaan) wordt maximaal 1 set
gespeeld, waarna men het terrein verlaat, zich naar de banken begeeft en
eventuele wachtenden de kans geeft om te spelen. Ook al zijn er geen
wachtenden, dan vragen we toch nog om dit systeem toe te passen, zo kan
iedereen eens met of tegen iedereen spelen. Dit kan uiteraard alleen wanneer
er regelmatig wordt gewisseld en iedereen zich aan dat principe houdt.

Dank voor je medewerking!

Zaterdag: familiebadminton én jeugdwerking
De zaterdagwerking loopt van half september tot eind april. Voor de jeugd is
er steeds begeleiding. Ook volwassenen zijn uiteraard welkom op zaterdag. Je
kan dus ook in familieverband komen spelen.

Er wordt gewerkt in 2 leeftijds- en niveaugroepjes onder leiding van Joren,
Roland en Robin, indien nodig bijgestaan door club- en/of bestuursleden zodat
er steeds 2 begeleiders beschikbaar zijn. Er wordt les gegeven van 11-12u,
daarna kunnen de kinderen een half uurtje vrij spelen. Hierbij vragen we met
aandrang om in de zaal te blijven en omwille van de veiligheid niet in de
materiaalberging met materialen of op turntoestellen te spelen!

Recreantentornooien 2016-2017
Alle clubleden krijgen tevens de kans
mee
te
doen
aan
recreantentornooien. Enerzijds zijn
er de tornooien ingericht door de
verschillende GSF-afdelingen van het
Waasland, anderzijds nemen wij soms
ook deel aan andere tornooien van
bevriende clubs..
De
uitnodigingen
worden
op
woensdag- en vrijdagavond steeds
opgehangen aan de inkomdeur. Aarzel
zeker niet om ons naar meer info te
vragen!
Voor een overzicht van alle tornooien,
ook van andere dan GSF-clubs, kan je
steeds de website raadplegen (tabblad
Tornooien > Tornooikalender) op
www.haminton.be

Meer info? Even kennismaken als
nieuw lid?
Wens je lid te worden of weet je niet goed wat te verwachten? Kom gerust
een paar keer proberen zodat je de sfeer alvast kan opsnuiven. We hebben
zeker materiaal beschikbaar om dan eens te gebruiken. Meld je wel als
nieuwkomer aan bij iemand van het bestuur aub!
Hierboven gaven we al heel wat basisinformatie. Heb je nog vragen? Neem
even een kijkje op onze website www.haminton.be voor o.a. de laatste
nieuwigheden, foto’s, overzicht van komende tornooien of contacteer
gerust
iemand
van
het
bestuur.
E-mailen
kan
ook
naar
bchaminton@gmail.com.

Even voorstellen: het bestuur… aanspreekpunten in onze club!
Wie …?
Henri Ost
henri.ost@telenet.be
0475 52 38 43
Dimitri Welvaert
dimitri.welvaert@gmail.com
0499 48 47 80
Antonia Lenssens
andre.lenssens@telenet.be
0498 31 06 37
Greet Wauters
greetwauters1@gmail.com
0478 37 74 70
Michèle De Schrijver
michele.de.schrijver@skynet.be
0499 38 27 30
sofie.ost1@telenet.be
0473 49 55 94
Roland Willox
roland.willox@skynet.be
0477 36 08 02

…… doet wat?
financiën
zaalverantw. vrijdag
website/tornooien
communicatie (mailing)
nevenactiviteiten
club t-shirts
zaalverantw. woensdag
nieuwe leden (volw)
communicatie (brochure)
ledenadministratie
attesten ziekenfonds
(jeugd)coördinator, zaalverantw.
zaterdag
nieuwe leden (jeugd)

Seizoen 2016-2017: belangrijke data voor je agenda!

01/09/16

Start seizoen

17/09/16

Start familie- en jeugdbadminton

20/11/16

Tornooi BC Haminton 85

04/12/16

Wintersneukeltocht

13/01/17

Nieuwjaarsreceptie

18/03/17

Familie- en vriendenquiz

Van 03/06/17

Gezinssportweekend (Oostmalle)

t/m 05/06/17
24/06/17

Verrassingsactiviteit einde seizoen

Opgelet! Op de volgende data is er geen badminton (zaal bezet):
- vrijdagen: 07/10/16, 11/11/16 en 03/02/17
- zaterdagen: 08/10/16, 29/10/16, 12/11/16, 26/11/16, 24/12/16,
31/12/16, 04/02/17 en 08/04/17
Het bestuur wenst je alvast een superleuk badmintonseizoen!

Roland, Antonia, Henri, Sofie, Dimitri, Greet en Michèle

