Bestuursleden
Voorzitter en Secretariaat:
Johan Verhagen
011 57 37 19 - 0473 55 20 21
secretariaat@smashbc.com
johan@smashbc.com
Ondervoorzitter en G-werking:
Raymond Evens
011 52 13 48
raymond@smashbc.com
Schatbewaarder:
Patrik Buysmans
011 57 35 33 - 0473 85 96 90
patrik@smashbc.com

Infobrochure
Bijscholing en organisaties:
Kris Poelmans
011 57 21 97 - 0474 62 65 25
kris@smashbc.com
G-werking en SOB:
Rudi Biesmans
089 84 23 84 - 0494 85 95 25
rudi.biesmans@smashbc.com
Verslagen:
Rudi Ramaekers
011 57 48 05 - 0496 72 19 17
rudi@smashbc.com

Tornooiverantwoordelijke:
Sarah Mondelaers
0474 27 72 70
sarah@smashbc.com

Trainersverantwoordelijke:
Gerrit Andreo y Sanchez
0497 80 36 62
gerrit@smashbc.com

Competitieverantwoordelijke:
Kevin Beken
0475 70 72 20
kevin.beken@smashbc.com

Evenementen:
Orly Vandeurzen
0498 10 36 50
orly@smashbc.com

Jeugdcoördinator:
Gert Verhagen
0474 40 37 09
gert@smashbc.com

Bestuurslid
Jan Claes
011 53 63 57 - 0472 34 24 55
jan@smashbc.com

Webmaster:
Kevin Neuteleers
0474 73 13 27
kevin@smashbc.com

Bestuurslid
Luc Gijbels
0494 10 55 41
luc@smashbc.com

PR en drukwerk:
Ellen Bloemen
0478 81 29 90
ellen@smashbc.com

Hoofdtrainer
Guy Delforge
0497 45 06 10
guy@smashbc.com

Badmintonclub

Sporthal Berkenbos
Pastoor Paquaylaan 121
3550 Heusden-Zolder
www.smashbc.com

Informatie
Badmintonclub Smash BC is ontstaan in
1978. Van in het begin zijn wij een
gezinsvriendelijke club. Dat merk je aan onze
lidgelden en ook aan de vele gezinnen die bij
Smash BC hun gading vinden.
Als badmintonclub willen wij zo compleet
mogelijk zijn. Daarom bieden wij naast onze
jeugd en competitiewerking ook recreanten
– en gehandicaptenwerking aan.
Om onze lidgelden zo laag mogelijk te
houden, organiseren wij jaarlijks een
spaghettidag.
Elke speler kan dan 10,00 van zijn lidgeld
terugverdienen door te komen eten op onze
eetdag.
Tijdens het jaar gaan wij ook meerdere keren helpen bij verschillende activiteiten zoals:
· tentje uitbaten bij de braderij;
· helpen achter de toog in CC Muze;
· enz…
Moest je ideeën hebben om onze kas te
kunnen spijzen, laat het dan zeker weten.
Heb je na het lezen van deze brochure nog
vragen? Aarzel dan niet en bel of mail naar
een van onze bestuursleden!

Lidgelden

Trainingsuren

>18 jaar (competitiespeler):

120,00

Maandag:

18u00 - 20u00 (selectie jeugd)
18u30 - 20u00 (minibad)

Dinsdag:

16u30 - 18u00 (G-badminton)
18u00 - 19u30 (u13 - u15 + beginners)
19u30 - 21u00 (competitie jeugd en

( 10,00 korting bij spaghettidag)

> 18 jaar (recreant):

95,00

( 10,00 korting bij spaghettidag)

G-badminton en zitbadminton:

65,00

recreatieve jeugd)

( 10,00 korting bij spaghettidag)

21u00 - 23u00 (vrij spel > 18j.)

Jeugd <18 jaar (geen competitiespeler):
( 10,00 korting bij spaghettidag)

90,00 bij het 1e kind van het gezin
85,00 bij het 2e kind van het gezin
80,00 bij het 3e kind van het gezin
75,00 voor de volgende kinderen
Jeugd < 18 jaar (competitiespeler):

Woensdag:

17u30 - 19u00
(selectie jeugd en Minibad)

19u00 - 20u30 (training techniek)
Donderdag:

110,00

15u30 - 17u00 (senioren 50+)
17u00 - 18u00 (beginners)
18u00 - 19u30 (u13 - u15
en recreatieve jeugd)

( 10,00 korting bij spaghettidag)

19u30 - 21u15 (competitiespelers)
21u15 - 22u30 (recreatieve spelers)

Het lidgeld kan je betalen via overschrijving op
rekeningnummer BE95 9530 6625 0258 met
vermelding van je naam en voornaam.

Zaterdag:

Al onze leden worden verzekerd via Badminton
Vlaanderen.

15u00 - 16u30 (rolstoelbadminton)
16u30 - 18u00 (G-badminton)

Zondag:

14u00 - 17u00 (competitie +

Iedereen die zich aansluit bij onze vereniging gaat
akkoord met het huishoudelijk reglement. Dit kan
je aanvragen en inkijken via het secretariaat.
We hebben in onze club ook badmintonracketten
die we ter beschikking stellen voor nieuwe leden.
Al onze spelers krijgen gratis shuttles, maar er
wordt wel verwacht dat het logo van de club zichtbaar is op T-shirt of short/rokje tijdens officiële
competities en toernooien.
Clubkleding kan aangekocht worden via
www.mobi-sports.be. De prijzen zijn te verkrijgen
via secretariaat@smashbc.com.

vrij spel: iedereen)

Bezoek onze website en blijf op
de hoogte van de laatste

nieuwtjes en weetjes! Je vindt er
ook heel wat foto’s van onze
activiteiten terug!!!

www.smashbc.com

