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Badmintonclub Den Dijk 

Informatie over seizoen 2018-2019 

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.  

De brief wordt ook op de website (www.bcdendijk.be) geplaatst. Bekijk zeker ook onze 
facebookpagina, waar we steeds de laatste nieuwtjes posten!  

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! 
 
Graag willen we je ook reeds uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 21 
september. Deze gaat van start in het zaaltje aan de cafetaria sporthal Den Dijk om 20u30.  

Recht van voorinschrijving 

Onze jeugdwerking kent al enkele jaren meer vraag dan aanbod. Om onze trainingen kwalitatief te 
houden zijn wij daarom genoodzaakt ook dit jaar weer een ledenstop in te voeren. Bestaande leden 
krijgen echter het recht op voorinschrijving. Huidige leden en broers/zussen van bestaande leden 
kunnen met voorrang en aan een kortingstarief inschrijven. Hieroor heb je de tijd t.e.m. 15 augustus 
2018. Indien je na 15 augustus betaald gelden andere hogere tarieven en kan je niet meer met 
voorrang inschrijven. Voor broers en zussen vragen we wel om op voorhand contact op te nemen met 
jeugdverantwoordelijke Gil. Na 15 augustus vervalt het recht van voorinschrijving en zullen we ook 
nieuwe spelers op de wachtlijst de kans geven om zich in te schrijven. Indien je niet tijdig betaald 
hebt en je toch aan het nieuwe seizoen wil deelnemen, kom je onderaan de wachtlijst en is het niet 
gegarandeerd dat je in het nieuwe seizoen kan deelnemen aan de trainingen, bovendien betaal je een 
verhoogd tarief aan lidgeld. 

Speeluren 

Onze speeluren blijven volgend seizoen ongewijzigd en zullen doorgaan op: 

Groep Dag Uren Sporthal 

Groep A Woensdag 13u -14u Den Dijk 

Groep B Woensdag en vrijdag Woe: 14u -15u 

Vrij: 17u -18u 

Den Dijk 

Groep C Woensdag en vrijdag Woe: 15u -16u 

Vrij: 17u -18u 

Den Dijk 

 

http://www.bcdendijk.be/
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Trainingen voor de jeugd zijn van september tot einde mei. Enkel tijdens de schoolvakanties zal er 
geen training georganiseerd worden. 
 
Jeugdleden mogen bovendien ook mee (vrij spel) spelen met de volwassenen, onder volgende 
voorwaarden: 

1. Tijdens de uren voor de volwassenen hebben de volwassenen voorrang. Jeugdspelers mogen 
enkel een spel starten als er een veld vrij is en er geen volwassenen willen starten. Wanneer 
jeugdleden aan het spelen zijn, mag een volwassene bovendien vragen om hun plaats in te 
nemen of hun terrein over te nemen. 

2. Er wordt tijdens deze uren geen training of toezicht voorzien. Daarom dienen spelertjes 
jonger dan 16 jaar steeds vergezeld te zijn van een volwassen speler. 

Lidgeld 

Als gevolg van een stijging van de huurprijzen van de zaal en een stijging van de ledenbijdrage bij 
Badminton Vlaanderen zijn we genoodzaakt om onze lidgelden te verhogen.  

Bij een inschrijving en betaling voor 15 augustus 2018 heb je recht op een kortingstarief. Betaal je na 
15 augustus, betaal je bovenop het jaarlijks inschrijvingsgeld 20 euro.   

 

Groep Statuut Volledig 
jaar 
(betaling 
voor 15/8) 

Volledig jaar 
(betaling na 
15/8) 

Vanaf januari 

Groep A Jeugd (met 
training) 

90 euro* 

 

110 euro 60 euro 

Groep B & C Jeugd (met 
training) 

120 euro* 

 

140 euro  90 euro 

Groep 
competitie 

 150 euro* 

 

170 euro 110 euro 

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

*kortingstarief: lidgeld wanneer je betaalt voor 15 augustus 2018. Indien je later betaalt, betaal je het 
verhoogde tarief van 20 euro 

 
Opmerking: Jeugdspelers vanaf 16 jaar hebben de keuze om aan te sluiten bij de volwassenen 
(recreant of competitielid). Indien je hierin geïnteresseerd bent kan je onze jeugdverantwoordelijke 
Gil om meer info vragen of een mail sturen naar bcdendijk@gmail.com. Spelers vanaf 17 jaar zijn 
verplicht om zich in te schrijven bij de volwassenen, met uitzondering van de jeugd die deelnemen 
aan de competitie. 
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Betaling 

Ons rekeningnummer is :   BE23 3631 2307 8791   
op naam van:    BC Den Dijk 
Gelieve als mededeling te zetten:   Lidgeld 2017-2018 voor (naam, voornaam & groep) 

Vergeet niet om te betalen voor 15 augustus en om de familiekorting af te trekken als je 

daarvoor in aanmerking komt. 
 

Jeugdtornooien 

 
Doorheen het jaar worden er door verschillende badmintonclubs jeugdtornooien georganiseerd. 
Jeugdspelers van BC Den Dijk zullen zich kunnen inschrijven via onze website voor deze 
jeugdtornooien. Indien een speler zich inschrijft voor een tornooi, wordt er verwacht dat hij/zij ook 
effectief deelneemt. Wanneer een jeugdspeler zich toch nog wil uitschrijven, zal dit door de spelers 
zelf moeten gebeuren bij de organisators van het tornooi.  
 

Wafelverkoop 
 
Dit jaar zal er ook terug een wafelverkoop georganiseerd worden. Meer informatie hierover krijgen 
jullie op de ledenvergadering van vrijdag 21 september. De inkomsten van deze wafelverkoop dienen 
o.a. om de lidgelden zo laag mogelijk te houden en om te investeren in badmintonmateriaal. 
 

Competitie 

Tot nu toe vond de gemengde competitie plaats van september tot eind december. De heren en 
dames competitie vond plaats van januari tot eind april. Vanaf dit seizoen zullen deze alle drie van 
september tot eind april plaatsvinden. 

 

 

 

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. 


