BadmInfo

Welkom

voor alle nieuwe leden van de Bell Badminton vzw

Waar en wanneer?
Het badmintonseizoen loopt van augustus tot juni. De dagen en uren van onze trainingsavonden zijn:
● Maandag:
20:00-23:00
Wilrijk
● Dinsdag:
18:00-20:00
Hoboken, van mid oktober tot mid maart (winter)
● Dinsdag:
20:00-22:00
Hoboken, behalve van mid oktober tot mid maart
● Donderdag:
19:30-22:30
Wilrijk

De trainingen in Wilrijk gaan door in de TopSportSchool Leonardo Lyceum, Edegemsesteenweg 100, 2610
Wilrijk. Te Hoboken wordt in de Sportschuur Fort VIII, Hoofdfrontweg 9 , 2660 Hoboken getraind.
De sporthallen zijn gesloten op de bekende wettelijke feestdagen. Eventuele extra sluitingsdagen worden via
email en op onze website www.bellbadminton.be en op onze Facebook pagina bekend gemaakt:
http://www.facebook.com/pages/Bell-Badminton-Club/272538889453553.
Naast badminton trainingsavonden, competities en het clubkampioenschap besteden we bijzondere
aandacht aan de sociale nevenactiviteiten. Zo is elk jaar het sluitingsfeest het hoogtepunt van het extrasportieve seizoen, worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd en kijkt ieder uit naar het befaamde Bell
Badminton weekend.
Deze “BadmInfo Welkom” wordt aan alle nieuwe leden ter kennismaking uitgedeeld, maar de meest actuele
informatie kan je terugvinden via onze website en Facebookpagina. Op regelmatige tijdstippen worden jullie
bovendien per email/WhatsApp/Facebook op de hoogte gebracht van de sportieve en extra-sportieve
activiteiten die door de club worden georganiseerd.

Inschrijving & Verzekering
Inschrijven als lid van de Bell Badminton vzw gebeurt door het invullen van het inschrijvingsformulier
(verplicht met email adres), en het betalen van het lidgeld.
Als kandidaat nieuw (= vroeger niet aangesloten) lid, kan je maximaal 2 keer op proef spelen, na
goedkeuring door iemand van het bestuur. Je dient hiervoor onmiddellijk € 10,00 te betalen om de
administratieve kosten te dekken, alsook de verzekering. Dit bedrag kan dan van het lidgeld bij definitieve
aansluiting worden afgetrokken.

BELL BADMINTON: LEDENBIJDRAGE 2021
Type lid

Lidgeld 2021

Basislidgeld
kids -12jr
-18jr en +60jr
Student +18/-25
Steunend lid

58
24
44
49
32

Lidgeld 2021
vanaf juli 2021

30
11
23
26
32

Alle leden worden aangesloten bij de liga Badminton Vlaanderen en zijn zo verzekerd tegen sportongevallen.
Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd en dient op rekeningnummer BE04 9793 3655 3831 van Bell
Badminton vzw met vermelding: “lidgeld: [jouw naam]” te worden gestort.
Kom je stiekem badminton spelen zonder lidmaatschap van Bell Badminton, dan ben je NIET
verzekerd en draai je zelf voor eventuele kosten bij een sportongeval op.
We benadrukken wel dat spelers jonger dan twaalf jaar steeds door een ouder of volwassen voogd, zelf
spelend lid, dienen te worden vergezeld.
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Ieder lid verbindt zich ertoe om het intern reglement (en de statuten) opgelegd door de club te zullen
naleven. Deze informatie kan geconsulteerd worden op www.bellbadminton.be

Competitie & tornooien
Je wordt aangesloten bij Badminton Vlaanderen als recreant, waar onze club ingeschreven is als
recreantenclub. Daardoor kan je tornooien voor recreanten meespelen en vanaf de leeftijd van 38 jaar aan
de PBA Veteranencompetitie deelnemen.
Bell Badminton is traditioneel goed in de kAVVV competitie vertegenwoordigd. We spelen met gemengde
ploegen en herenploegen in diverse reeksen. Elke gemengde ploeg bestaat uit 2 dames en 2 heren, een
herenploeg uit 3 of 4 heren.
Ook als beginnende badminton speler heb je gelegenheid om mee competitie te spelen of om aan een
tornooi voor recreanten of gevorderden deel te nemen. Contacteer onze sportcommissaris (zie hieronder)
voor meer informatie.

Materiaal
Door groepsaankoop kunnen we interessante voorwaarden voor nylon en veren shuttles (erkende types en
merken voor competitiespelers) bedingen. Deze zijn, net als onze club polo’s, te koop tijdens de
trainingsavonden.

Nuttige wenken
● Alle leden worden geacht te helpen bij het opstellen en afbreken van de terreinen. Het is niet
erg "sportief" dat twee collega's de netten staan op te stellen terwijl er tien mensen zitten te kijken en
dan de velden één voor één inpikken.
● Het is verboden om de terreinen te betreden met zolen die gekleurde strepen achterlaten of met
schoeisel dat reeds buiten is gedragen.
● Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers. Het zou niet de eerste keer zijn dat er
iets "verdwijnt".
● Bij problemen ivm veiligheid van activiteit, training, wedstrijd, sporthal (inclusief kleedkamer, sanitair)
wordt de veiligheidscoördinator aangesproken.
● Ingeval van overbezetting van de zalen is het verplicht steeds dubbels te spelen.
Verlaat in geval van overbezetting ook je veld na de gespeelde partij, zodat andere leden ook
de kans krijgen om te spelen.
● Denk er ook steeds aan, om in de zaal niet over de velden te lopen waar andere leden al aan het
spelen zijn. Naast het feit dat dit storend is voor de spelers, verhoogt ook het risico op blessures …
● We proberen actief het onderling contact tussen de leden te bevorderen. Durf uit je schelp komen.
Speel eens een spelletje met iemand anders dan met je “vaste” partner.
● We rekenen ook op een sportieve en respectvolle manier van omgang tussen de verschillende
leden, zowel op training, competitie als op extra-sportieve activiteiten.
● Elke vorm van onaangepast gedrag moet worden gemeld, bij voorkeur via de aangeduide
vertrouwenspersoon (of ander bestuurslid indien eerstgenoemde niet beschikbaar).

Contact
Via info@bellbadminton.be of via één van onze bestuursleden:
● Christophe Merlot – voorzitter voorzitter@bellbadminton.be , tel 0477 476585
● Frank Kinet – penningmeester penningmeester@bellbadminton.be , tel 03 6443171
● Pierre Cleemput – sportcommissaris/secretaris/materiaalmeester secretaris@bellbadminton.be , tel
03 8877250
● Karolien Glassée – contactpersoon/vertrouwenspersoon karolien@bellbadminton.be , tel 0476
945494
● Wouter Stevens – feestmeester/webmaster, info@bellbadminton.be , tel 0473 333070
of nog via:
● Alessandro Ledda – vertrouwenspersoon ledda.alessandro@yahoo.com , tel 0472 655748
● Peter De Kinder - veiligheidsverantwoordelijke peter@bellbadminton.be

Bell Badminton vzw. Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen.
811.098.261 | RPR, afdeling Antwerpen. info@bellbadminton.be | www.bellbadminton.be

Bell Badminton Welkom (2020-2021 ed4)
update 07/02/2021
pg. 2

