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Herne, 1 juli 2019

Badmintonseizoen 2019-2020
Beste badmintonliefhebbers,
Het badmintonseizoen is alweer aan zijn einde toegekomen. Na een maand verdiende rust vliegen we er
in augustus weer tegenaan voor het nieuwe seizoen. Dat gaat van start op donderdag 1 augustus
(voor de jeugdspelers is dit op woensdag 4 september). Spelen op zondag kan vanaf 1 september
2019. Jeugdleden en hun ouders vinden gedetailleerde informatie over de jeugdtrainingen terug in de
bijlage. Eveneens in bijlage vind je de jaarplanner voor het seizoen 2019-2020. Hou deze bij de hand,
want je vindt er de meeste sluitingsdagen op terug, alsook de data van onze activiteiten! Opgelet: deze
jaarplanner is in de loop van het seizoen voor lichte wijzigingen vatbaar. De meest recente versie zal
steeds terug te vinden zijn op onze website.
Het aantal speeluren voor volwassenen (+16 jaar) blijft ongewijzigd zoals je kan zien in deze
overzichtstabel:
Speeldagen
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag*
*

Speeluren
18u00 tot 21u00
18u00 tot 19u30
18u00 tot 22u30
16u30 tot 19u
18u00 tot 21u00

Doelgroep
Volwassenen (+16 jaar)
G-badmintonspelers
Volwassenen (+16 jaar)
Vrijdagspelers
Volwassenen (+16 jaar) + Competitie

vanaf de eerste zondag van september t.e.m. de laatste zondag van maart.

Het komende seizoen plannen we een reeks initiatielessen voor beginners. Deze lessen zijn gratis en
zullen van start gaan op donderdag 3 oktober. Om organisatorisch alles in goede banen te kunnen leiden,
werken we hiervoor met voorinschrijvingen.
Dit zijn de geplande trainingsreeksen voor dit seizoen:
Doelgroep
Beginners

Code
BI

Data
3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 en 7/11.

Wens je in te schrijven voor deze trainingsreeks, stuur dan een mailtje naar secretariaat@bcherne.be
met vermelding van "naam + trainingsreeks beginners".
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De tarieven voor het seizoen 2019-2020 vind je in onderstaande tabel. Spelers die bij BC Herne aansluiten
als 2de club, krijgen een korting van 30 euro (op voorwaarde dat ze via een andere club reeds aangesloten
zijn bij Badminton Vlaanderen of bij de LFBB). We verzoeken jullie vriendelijk om het lidgeld vóór
zaterdag 7 september over te schrijven op rekeningnummer BE28 7341 3115 4820 van BC Herne
vzw met als mededeling: "lidgeld + na(a)m(en)".
Nieuw vanaf dit seizoen: elk lid zal -na betaling van het lidgeld- 3 kaarten van 5 euro ontvangen voor
ons eetfestijn, dat doorgaat op 7 en 8 maart 2020. Deze kaarten worden verrekend in het lidgeld en
hoeft u dus niet meer apart te betalen. Bij betaling van een familieabonnement zitten er 9 kaarten in het
lidgeld inbegrepen.
Volwassenen

135 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

Vrijdagspelers en G-badmintonspelers
Jeugd: recreatieve spelers (1 training per week)

70 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

110 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

Jeugd: competitieve spelers
Jeugd: multimove

(2 trainingen per week)

(1 training per week)

145 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

105 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

Familieabonnement

360 euro
inclusief 9 kaarten eetfestijn

Vrijdagspelers die ook op dinsdag, donderdag of zondag willen spelen, kunnen dit doen mits zij
160 euro betalen (70 euro vrijdag + 120 euro volwassenen – 30 euro aansluiting Badminton Vlaanderen).
Rolstoelspelers die naast de training op dinsdag van 18u00 tot 19u30 ook vrij willen spelen op dinsdag,
donderdag of zondag, kunnen dit doen mits zij 135 euro betalen in plaats van 70 euro.
Tijdens de trainingen van dinsdag 17, woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 september wordt
telkens een materiaalstand voorzien. Het ideale moment om er ons aanbod aan badmintonmateriaal
te bekijken (raketten, grips, shuttles…) dat wij aan een democratische prijs verkopen. Je zal er ook onze
nieuwe clubkledij (T-shirts, shorts en trainingen) kunnen bekijken, passen en bestellen. Zeker de moeite
dus!
We wensen jullie een fantastisch seizoen 2019-2020!
Met sportieve groeten
Het BCH-bestuur
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