Beste Smashers

De zomer is halfweg, hoog tijd om aan een nieuw badmintonseizoen te beginnen.
Op dinsdag 2 en 9 augustus van 19u00 tot 23u00, en op donderdag 4 en 11 augustus van 18u t/m
22u is er vrij spel voor iedereen.
Vanaf dinsdag 16 augustus starten de gewone trainingen, behalve die van maandag deze start op
5 september met een selectiedag, verdere info volgt.
Op dinsdag is er 1,5 u bijgekomen, al de andere uren zijn niet gewijzigd, iedereen start terug in de
groep waar hij/zij vorig seizoen in trainde, behalve die van de extra groep op dinsdag die worden nog
persoonlijk verwittigd.
Maandag: van 18u00 tot 19u45 selectie jeugd (vanaf 5 september)
Dinsdag: van 16u30 tot 18u00 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) van 17u00 tot 18u00, van 18u00 tot 19u30, van 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).
De lidgelden voor het seizoen 2016 – 2017 zijn:
Senioren: € 85
G- en rolstoelbadminton: € 55
Jeugd of student: € 75 voor het eerste kind van het gezin
€ 70 voor het tweede kind van het gezin
€ 65 voor het derde kind van het gezin
€ 60 voor de volgende kinderen van het gezin
Een gezin: € 180 (een gezin = vader moeder en niet gehuwde kinderen die op hetzelfde adres
wonen)
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 groetjes,
Het bestuur

