
 

 

 

Beste BC Haminton 85-lid 
 

Het nieuwe badmintonseizoen start sinds enkele jaren per 1 januari (eerste 
speeldag woensdag 4 januari 2023). Dus ook het lidgeld wordt nu per kalenderjaar 
opgevraagd, gelijklopend met de verzekeringsperiode (1/1-31/12/23). 

 

Algemene clubinfo 
Onze badmintonclub is er nog steeds voor iedereen die houdt van een brok leuke 
ontspanning en beweging. We spelen hoofdzakelijk recreatief badminton en er is 
gelegenheid om af en toe een tornooitje mee te pikken. De uitnodigingen hiervoor kan je op 
het infobord vinden maar worden ook aan iedereen per mail overgemaakt. We bieden nog 
steeds 3 vaste speelmomenten aan waarvan hieronder een overzichtje. 

 

Woensdagavond 20 uur – 22 uur 
(gans het jaar door op 10 terreinen, tijdens de zomervakantie 
op 6 terreinen) 

Vrijdagavond 19 uur – 21 uur 
(gans het jaar door op 6 terreinen, tijdens de zomervakantie 
op 4 terreinen) 
Opgelet: gedurende een aantal speeldagen spelen we in de 
blauwe zaal door voetbal ARB, de uren blijven wel behouden! 

Zaterdagvoormiddag 
(hoofdzakelijk 
jeugdwerking en vrij 
spel volwassenen) 

11 uur tot 12 uur 30 
(vaste data, zie kalender, niet in juni, juli, augustus en op 6, 
soms 10 terreinen) 

 

Wat krijg je als lid van onze club? 
- Je kan tot 3 x per week komen spelen (zie boven). 
- Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens het uitoefenen van je sport op 

de aangeboden speeldagen alsook op de nevenactiviteiten. 
- Je kan gratis gebruik maken van de clubshuttles. 
- Je kan gratis deelnemen aan de aangeboden initiatielessen (10-tal per seizoen). 
- Voor jeugd op zaterdag is er ALTIJD begeleiding voorzien, én een gratis t-shirt 

& hoody. 
 

Extra-sportieve activiteiten voor het hele gezin! 

Maar in onze club doen we meer dan enkel badmintonnen! We proberen er een gezellige 
familieclub van te maken, waar je naast de vaste speelmomenten ook nog het volgende mag 
verwachten: een nieuwjaarsreceptie, de familiequiz, het jaarlijkse sportief gezinsweekend, 
onze clubtornooien voor jeugd en volwassenen, een uitstap of gezellig samenzijn… 

 

 
 

 

 



 

 

 
Wat vragen we van jou? Betaling van het lidgeld… 

 
Lidgeld per persoon (geldig van 1/1-31/12/2023) Lidgeld per gezin 

Lid 
gezinsbond 
+ 18 jaar 

Niet-lid 
gezinsbond 
+ 18 jaar 

Lid 
gezinsbond 
– 19 jaar of 
2e gezinslid 

Niet-lid 
gezinsbond 
– 19 jaar of 
2e gezinslid 

Jeugd – 16 jaar 
enkel op 
zaterdag op 
vaste data (zie 
kalender) 

Lid 
gezins- 
bond 

Niet-lid 
gezins- 
bond 

€ 60 70 € 50 € 60 € 35 € 145 € 170 € 

 

Mogen we vragen het lidgeld over te schrijven voor 15 december 2022 op het 
rekeningnummer IBAN BE86 1430 9896 4050 van BC Haminton 85, met vermelding van de 
naam van het lid of leden via de mededeling. Tijdige betaling van het lidgeld is heel 
belangrijk om de verzekering in orde te brengen want deze vervalt per 31/12/22! 

 
- Voor leden die ook lid zijn van Gezinsbond: graag je lidnummer van de 

Gezinsbond doorgeven bij overschrijving.  
- Voor nieuwe leden: graag je adres, tel., geboortedatum en emailadres 

doorgeven aub!  
- Bij gezinslidmaatschap: graag de namen van alle spelende leden vermelden, met 

geboortedatum a.u.b. 
 

Attest voor ziekenfonds 
Verschillende ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Hiervoor zal je, na 
betaling van je lidgeld, van ons een attest via mail ontvangen dat je kan bezorgen aan je 
ziekenfonds.  

 

Helpende hand 
Ondanks het grote engagement van het bestuur hebben we ook jouw hulp nodig om de club 
draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Een helpende hand bij het 
opstellen en opruimen van de speelterreinen is altijd welkom. 

 

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. Als je voor het eerst komt of iemand nieuw 
meebrengt, vragen we je dat eerst aan iemand van het bestuur te melden. We hebben 
materiaal beschikbaar dat je dan voorlopig kan gebruiken. 

 
Vragen of meer info? 
Hierboven gaven we al heel wat basisinformatie. Heb je nog vragen? Neem even een kijkje 
op onze vernieuwde website (www.haminton.be) voor o.a. de laatste nieuwigheden of 
contacteer gerust iemand van het bestuur. 
 
Inmiddels, dank voor het vertrouwen! 
Het clubbestuur (Sofie, Greet, Michèle, Ann, Steven, Henri, Roland) 

http://www.haminton.be/

