Beste Smashers
De zomer is halfweg, hoog tijd om aan een nieuw badmintonseizoen te beginnen.
Wij nemen een rustige start met een paar weekjes vrij spel voor iedereen, je kan op dinsdag 6,
13, 20 en 27 augustus komen spelen van 18u00 tot 23u00 en op donderdag 1, 8, 22 en 29,
augustus van 17u00 tot 22u00.
De senioren trainingen beginnen op donderdag 1 augustus van 15u30 tot 17u00. Op 15
augustus is er geen training en op 29 augustus start de seniorentraining om 16u wegens
sportkamp.
De G-badminton start op zaterdag 24 augustus op de gekende uren van 15u00 tot 16u30
(rolstoelbadminton) en van 16u30 tot 18u00 (G-badminton)
Al de andere trainingen starten vanaf maandag 2 september.
De uren zijn ongewijzigd, maar de jeugdgroepen zijn herverdeeld iedere jeugdspeler
krijgt nog een persoonlijke mail met de juiste informatie.
Op donderdag van 21u15 tot 22u30 is er mogelijkheid om recreantentraining te volgen, als je
interesse hebt mag je een mailtje sturen naar secretariaat@smashbc.com
Dit zijn de uren voor het seizoen 2019-2020:
Maandag: van 18u00 tot 20u00 selectie jeugd
Dinsdag: van 16u30 tot 18u00(G-badminton) van 18u00 tot 19u30 en van 19u30 tot 21u00
geleide training, van 21u00 tot 23u00 is er vrij spel +18 jaar
Woensdag: van 17u30 tot 19u00 en van 19u00 tot 20u30
Donderdag: van 15u30 tot 17u00 (veteranen), 17u00 tot 18u00, 18u00 tot 19u30, 19u30 tot
21u15 en van 21u15 tot 22u30 (recreanten)
Zaterdag: van 15u00 tot 16u30 (rolstoelbadminton) en van 16u30 tot 18u00 (G-badminton)
Zondag: van 14u00 tot 17u00 (competitie en vrij spel voor iedereen).
Hou zeker de nieuwsbrief met belangrijke datums goed bij zodat je weet wanneer er geen
training is.
Voor de competitiespelers is er op zondag 25 augustus van 10u tot 16u een extra
trainingsdag, deze is gratis maar je moet wel inschrijven via guy@smashbc.com
De lidgelden voor het nieuwe seizoen zijn niet gewijzigd:
Vanaf 18 jaar geboren in 2001 of vroeger: competitiespeler € 120 recreant € 95
Jonger dan 18 jaar geboren in 2002 of later: competitiespeler € 110 recreant € 90
Voor meerdere kinderen uit een zelfde gezin betaald het eerste kind de volle pot het tweede
krijgt een korting van € 5, het derde € 10, het vierde en elk volgend kind krijgen € 15 korting
G- en rolstoelbadminton: € 65
Veteranen 50+ die enkel op donderdagnamiddag spelen betalen € 65
Elk betalend lid krijgt € 10 terug van het lidgeld als hij/zij komt eten op onze spaghettidag
De lidgelden moeten betaald worden voor 1 oktober op het rekeningnummer van Smash
BE95 9530 6625 0258 met vermelding van naam en voornaam.
Elk adres- of e-mail wijziging zo snel mogelijk doorgeven via
secretariaat@smashbc.com
Voor meer info kan je terecht op onze website www.smashbc.com of bij één van de
bestuursleden.
Sportieve groeten,
Het bestuur

